Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

K063410
Spisová značka: 27K/9/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STAVEBNINY MAXI, s. r. o. v likvidácii, Ďumbierska
3F, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 372 039, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Matúš
Kanis, so sídlom Brnianska 27, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: STAVEBNINY MAXI, s. r. o. v likvidácii, Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové
Mesto, IČO: 45 372 039 takto
rozhodol
I.
Súd ustanovuje dlžníkovi: STAVEBNINY MAXI, s. r. o. v likvidácii, Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 372 039 predbežného správcu: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie
Krížna 38, 811 07 Bratislava, S 1211
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).
Okresný súd Bratislava I dňa 12.8.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K063411
Spisová značka: 27K/28/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: T Fuel Co., s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8,
811 02 Bratislava, IČO: 50 014 609 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: T Fuel Co., s. r. o., so
sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 50 014 609 takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi T Fuel Co., s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
IČO: 50 014 609 .
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.
Podľa § 199 ods. 9 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 12.8.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K063412
Spisová značka: 37OdK/417/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Margita Nogová, nar. 18.08.1949,
trvale bytom Suvorovova 2625/44, 921 01 Pezinok, správcom ktorého je: Mgr. Matej Ambroz, so sídlom Kominárska
2,4, Bratislava, zn. správcu: S1884,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Mgr. Matej Ambroz, so sídlom Kominárska 2,4, Bratislava, zn. správcu: S1884 z funkcie správcu
úpadcu: Margita Nogová, nar. 18.08.1949, trvale bytom Suvorovova 2625/44, 902 01 Pezinok.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Margita Nogová, nar. 18.08.1949, trvale bytom Suvorovova
2625/44, 902 01 Pezinok, správcu: JUDr. Mária Veterníková, so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08
Bratislava, zn. správcu: S1192.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K063413
Spisová značka: 27OdK/33/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Lucia Jurkovičová, nar.
05.11.1978, trvale bytom Veľkomoravská 2414/39, 901 01 Malacky, správcom ktorého je: Mgr. Matej Ambroz, so
sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1884,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1884
z funkcie správcu úpadcu: Ing. Lucia Jurkovičová, nar. 05.11.1978, trvale bytom Veľkomoravská 2414/39, 901 01
Malacky.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Ing. Lucia Jurkovičová, nar. 05.11.1978, trvale bytom
Veľkomoravská 2414/39, 901 01 Malacky, správcu: Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10,
811 06 Bratislava, zn. správcu: S1491.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K063414
Spisová značka: 2K/4/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, právne zastúpeného BBH advokátska kancelária, s.r.o., Suché Mýto
1, 811 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka DB & PARTNERS, s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 636, právne zastúpeného JUDr. Jurajom Notom, Veličná 371,
027 54 Veličná, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 8572/S,
takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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rozhodol
I. V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka DB & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 35 859 636.
II. Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.
III. U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Mgr. Miroslava Jakubčíka, so sídlom kancelárie 974
01 Banská Bystrica, Horná 13.
IV. Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
Poučenie:
1. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie dlžník a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. 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).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. 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. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. 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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
11. 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).
12. 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 Banská Bystrica dňa 13.08.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K063415
Spisová značka: 5OdK/366/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Kotlár, nar. 22.03.1973, bytom Kociha 59,
980 52 Hrachovo, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kotlár, s miestom podnikania Kociha 59, 980
52 Hrachovo, IČO: 47 230 096, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Jozef Kotlár, nar. 22.03.1973, bytom Kociha 59, 980 52
Hrachovo, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kotlár, s miestom podnikania Kociha 59, 980 52
Hrachovo, IČO: 47 230 096.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: PERSPECTA Recovery, k. s., so sídlom Matúškova 48, 976 31 Vlkanová,
IČO: 47 252 324, značka správcu S1894.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 12.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K063416
Spisová značka: 5OdK/367/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Dušan Pánik, nar. 31.12.1971, bytom
Dobšinského 851/27, 050 01 Revúca, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ing. Dušan Pánik GEOSPOL, s
miestom podnikania Dobšinského 851/27, 050 01 Revúca, IČO: 37 651 447, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská
20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ing. Dušan Pánik, nar. 31.12.1971, bytom Dobšinského
851/27, 050 01 Revúca, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ing. Dušan Pánik GEOSPOL, s miestom
podnikania Dobšinského 851/27, 050 01 Revúca, IČO: 37 651 447.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., so sídlom Hlavné námestie 13,
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 236 108, značka správcu S1577.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

8

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K063417
Spisová značka: 5OdK/368/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Novák, nar. 09.03.1984, bytom Krásna 64,
985 41 Buzitka, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miloš Novák - NOVAX, s miestom podnikania Krásna
64, 985 41 Buzitka, IČO: 43 437 362, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Miloš Novák, nar. 09.03.1984, bytom Krásna 64, 985 41
Buzitka, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miloš Novák - NOVAX, s miestom podnikania Krásna 64, 985
41 Buzitka, IČO: 43 437 362.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: TPS Trustees, k.s, so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52
616 452, značka správcu S1969.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K063418
Spisová značka: 5OdK/369/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Matyášová, nar. 27.11.1948, bytom
Cyrila a Metoda 354/9, 965 01 Žiar nad Hronom, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Katarína Matyášová, nar. 27.11.1948, bytom Cyrila a
Metoda 354/9, 965 01 Žiar nad Hronom.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 37
955 292, značka správcu S1614.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K063419
Spisová značka: 5OdK/370/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Bosman, nar. 03.07.1968, bytom Partizánska
388/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ján Bosman, s miestom
podnikania Partizánska 388/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 31 889 182, zastúpený: Centrum právnej pomoci,
so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote,
Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ján Bosman, nar. 03.07.1968, bytom Partizánska 388/1,
985 05 Kokava nad Rimavicou, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ján Bosman, s miestom podnikania
Partizánska 388/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 31 889 182.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 52 264 416, značka správcu S1922.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.

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

17

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

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 12.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K063420
Spisová značka: 5OdK/371/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Elena Hudecová, nar. 27.10.1955, bytom
Železničná 846/16, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Elena Hudecová H E L I O S, s
miestom podnikania Železničná 846/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 30 443 997, zastúpený: Centrum právnej pomoci,
so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote,
Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Elena Hudecová, nar. 27.10.1955, bytom Železničná
846/16, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Elena Hudecová H E L I O S, s miestom
podnikania Železničná 846/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 30 443 997.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Eva Háberová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, značka správcu

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

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 12.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K063421
Spisová značka: 27OdK/205/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mariana Lakatošová, nar. 26.03.1990, bytom Nesvady,
Puškinova č. 1446/15, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mariana Lakatošová, nar. 26.03.1990, bytom Nesvady, Puškinova č.
1446/15.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelária: Nové Zámky, L. Kassáka č. 8.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 12.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1306/2020, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 12.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1306/2020.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
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Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K063422
Spisová značka: 27OdK/206/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Ostrčil, nar. 24.09.1982, bytom Obec Komjatice,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Ostrčil, nar. 24.09.1982, bytom Obec Komjatice.
II/ Ustanovuje správcu: Ing. Mária Budniková, so sídlom kancelária: Nitra, Mariánska č. 6.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 12.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1307/2020, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
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pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 12.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1307/2020.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
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pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K063423
Spisová značka: 29K/2/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RIVA HOLZ, s.r.o. v likvidácii, so sídlom 956 13
Koniarovce 270, IČO: 36 033 171, zastúpeného likvidátorom: Riviello Gennaro, bytom 956 13 Koniarovce 235, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: RIVA HOLZ, s.r.o. v likvidácii, so sídlom 956 13 Koniarovce 270, IČO: 36
033 171,
takto
rozhodol
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I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok na dlžníka RIVA HOLZ, s.r.o. v likvidácii, so sídlom 956 13
Koniarovce 270, IČO: 36 033 171.
II.

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

III. U s t a n o v u j e správcu Mgr. Veronika Vargová, sídlo kancelárie správcu Mostná 62, 949 01 Nitra, zn. správcu:
S 1668.
IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka RIVA HOLZ, s.r.o. v likvidácii, so sídlom 956 13 Koniarovce 270, IČO: 36
033 171, 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.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka RIVA HOLZ, s.r.o. v likvidácii, so sídlom 956 13 Koniarovce 270, IČO: 36 033 171, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
VI. P o u č u j e 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.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník. Proti výroku II. uznesenia môže podať odvolanie
dlžník a veriteľ a to z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení
s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, a to písomne vo dvoch
vyhotoveniach na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 14.8.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K063424
Spisová značka: 27K/11/2017

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra, Damborského č. 5, vo
veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MST Trade, s.r.o. ,, v konkurze", so sídlom Lontov č. 13,
IČO: 45643997, ktorého správcom je: JUDr. Róbert Hipp, so sídlom: Nitra, Farská č. 33/I.p., uznesením č. k.
27K/11/2017-385 zo dňa 17.07.2020 z r u š i l konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k.
27K/11/2017-159 zo dňa 22.12.2017 na majetok úpadcu: MST Trade, s.r.o. ,, v konkurze", so sídlom Lontov č. 13,
IČO: 45643997, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.08.2020

Okresný súd Nitra dňa 14.8.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K063425
Spisová značka: 30K/12/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ELETARIA Consulting GmbH so sídlom Sudetenstr. 6,
83395 Freilassing, Nemecká spolková republika, právne zastúpený: JUDr. Juraj Czirfusz, advokát so sídlom Hlavná
48, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 566 085, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Anlotis s.r.o. so sídlom
Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 851 864, takto
rozhodol
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 30K/12/2019 zo dňa 21.07.2020, a to v časti záhlavia uznesenia
a výroku I. uznesenia tak, že záhlavie a výrok I. má správne znieť nasledovne:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ELETARIA Consulting GmbH so sídlom Sudetenstr. 6,
83395 Freilassing, Nemecká spolková republika, právne zastúpený: JUDr. Juraj Czirfusz, advokát so sídlom Hlavná
48, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 566 085, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Anlotis s.r.o. so sídlom
Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 851 864, takto
rozhodol:
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Anlotis s.r.o. so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky,
IČO: 47 851 864.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti ktorého
rozsudku smeruje. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom súde (§
362 ods. 1 a 2 CSP).
Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné (§ 358 CSP).
Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 359 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej
značky tohto konania (§ 127 ods. 2 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364
CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že (§ 365 ods. 1 CSP):
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a)
neboli splnené procesné podmienky,
b)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d)
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e)
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f)
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g)
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo
h)
ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo rozhodnutie súdu prvej inštancie
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej
inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a)
sa týkajú procesných podmienok,
b)
sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c)
má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci alebo
d)
ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K063426
Spisová značka: 3OdK/192/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefánia Kuchtová, nar. 11.03.1974, 058 01 Poprad,
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefánia Kuchtová, nar. 11.03.1974, 058 01 Poprad,

II.
ustanovuje: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, Prešov
08001, IČO: 48143448,
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

31

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

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:
Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, Prešov 08001, IČO: 48143448,
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.1076/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 14.8.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K063427
Spisová značka: 3OdK/193/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sedali Reshiti, nar. 20.01.1978, Moyzesova 2791/16, 058
01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Sedali Reshiti, IČO: 43703372, s miestom podniku zahraničnej
osoby Hospodárska 3602/22, 91701 Trnava, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš,
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Poprad,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Sedali Reshiti, nar. 20.01.1978, Moyzesova 2791/16, 058 01

II.
080 01,

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, Prešov 080 01, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1072/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
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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 14.8.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K063428
Spisová značka: 2K/11/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MAGURA, s.r.o. Vyšné Ružbachy, so sídlom 307 Vyšné
Ružbachy 065 02, IČO: 36 445 037, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi MAGURA, s.r.o. Vyšné Ružbachy, so sídlom 307 Vyšné Ružbachy 065 02,
IČO: 36 445 037.
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 14.8.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K063429
Spisová značka: 2K/12/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EPERES s.r.o., so sídlom Prostějovská 4835/101, Prešov
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080 01, IČO: 51 262 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi EPERES s.r.o., so sídlom Prostějovská 4835/101, Prešov 080 01, IČO: 51
262 401.
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 14.8.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K063430
Spisová značka: 4K/1/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVMART, a.s.. v konkurze, so
sídlom Sabinovská 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 563 058, správcom ktorého je I & R KONKURZY a
REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, o návrhu
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 na vstup do
konkurzného konania úpadcu, uznesením č. 4K/1/2015-348 zo dňa 09.07.2020
p r i p u s t i l vstup:
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného
konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v celkovom rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 910,01 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.08.2020.

Okresný súd Prešov dňa 14.8.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K063431
Spisová značka: 1K/8/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VOJ trade s.r.o.
„v likvidácii“, so
sídlom Kláštorná 88/36, 086 41 Raslavice, IČO: 45 462 003 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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I.
do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.
s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265,
II.
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka,
III.
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní, tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 14.8.2020
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K063432
Spisová značka: 1K/9/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PROMPT DC s.r.o. v likvidácii, so sídlom
17. novembra 132/3743, 080 01 Prešov, IČO: 31 656 374 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje:LEGATOs Recovery k. s., so sídlom kancelárie
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184,
II.
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka,
III.
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní, tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

37

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

Okresný súd Prešov dňa 14.8.2020
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K063433
Spisová značka: 5K/22/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PATAGGS, s.r.o., so sídlom
Mukačevská 10/4814, 080 01 Prešov, IČO: 36 494 674, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Jane Čepčekovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2,
066 01 Humenné paušálnu odmenu
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.600,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 14.8.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K063434
Spisová značka: 2K/28/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Marcin, nar.
01.063.1974, bytom 080 01 Prešov, správcom ktorého je: Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné
námestie 33, 085 01 Bardejov, takto
rozhodol
Mgr. Mariánovi Lipovi, bytom Riečna 2117/10, 066 01 Humenné nepriznáva paušálnu odmenu za výkon funkcie
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže 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 prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 ods. 1 zákona č. 160/2016 Z. z. Civilný sporový poriadok, v odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 13.8.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K063435
Spisová značka: 5R/1/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: R.A.S., s.r.o., Sveržov, so
sídlom Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov, IČO: 31 679 897 správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so
sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad o návrhu na podanie vylučovacej žaloby voči správcovi,
takto
rozhodol
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I.
U k l a d á VFS Financial Services Slovakia s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec, IČO: 36
840 211 v lehote 30 dní od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku podať voči JUDr. Jozefovi Beňovi,
PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, správcovi konkurznej podstaty úpadcu R.A.S.,
s.r.o., Sveržov, so sídlom Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov, IČO: 31 679 897 žalobu o vylúčenie hnuteľných vecí
zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu a to:
a)
b)

príves nákladný VS Mont, BJ 177 YD
pracovný stroj VOLVO BL 71, BJ Z055

II.
Súd poučuje VFS Financial Services Slovakia s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec, IČO:
36 840 211, že pokiaľ žaloba nebude podaná včas, predpokladá sa, že zahrnutie predmetných hnuteľných vecí do
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak osoba uvedená vo výrovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o vylúčenie
sporného majetku zo súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné ( § 78 ods. 4 ZKR
).
Lehota na podanie žaloby je zachovaná, ak je žaloba doručená na príslušný konkurzný súd najneskôr posledný deň
lehoty (§ 203a ods. 3 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 14.8.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K063436
Spisová značka: 2OdK/299/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Magdaléna Antušová, nar. 23.07.1975, Ul. Mládeže
2355/34, 058 01 Poprad, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Magdaléna Antušová, nar. 23.07.1975, Ul. Mládeže 2355/34,
058 01 Poprad,
II.
368 940,

ustanovuje: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO: 37

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO: 37 368 940, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 05.08.2020 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1074/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

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 14.8.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K063437
Spisová značka: 40OdK/347/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Erika Grolmusová, nar. 16.8.1977, trvale bytom Nová
815/32, 972 41 Koš, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Erika Grolmusová, nar. 16.8.1977, trvale bytom Nová 815/32, 972 41 Koš.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S258.
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
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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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 739/2020.
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
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 13.8.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K063438
Spisová značka: 40OdK/351/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Bohuslav Tupý, nar. 13.10.1974, trvale bytom 913 17
Zemianske Podhradie 118, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Bohuslav Tupý, nar. 13.10.1974, trvale bytom 913 17 Zemianske Podhradie
118.
II. Ustanovuje správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, IČO 51 643 162, značka správcu S1893.
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.
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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. 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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 728/2020.
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
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
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,
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 13.8.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K063439
Spisová značka: 40OdK/353/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jiří Sedlačík, nar. 26.4.1970, trvale bytom J.M.Hurbana
51/73, 906 13 Brezová pod Bradlom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jiří Sedlačík, nar. 26.4.1970, trvale bytom J.M.Hurbana 51/73, 906 13
Brezová pod Bradlom.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
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značka správcu S445.
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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 733/2020.
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
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prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
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
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 13.8.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K063440
Spisová značka: 38K/8/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti LUMEJ s. r. o. so
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sídlom Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 236 384, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
obchodnú spoločnosť LUMEJ s. r. o. so sídlom Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 236 384, uznesením
č.k. 38K/8/2020-66 zo dňa 21.07.2020 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2020.
Okresný súd Trenčín dňa 14.8.2020
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K063441
Spisová značka: 38OdK/355/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Katarína Špániková, nar. 27.05.1986, trvale bytom 018 16
Domaniža 136, 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 Katarína Špániková, nar. 27.05.1986, trvale bytom 018 16 Domaniža 136.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1559.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martin Hurtiš
so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559 , preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 746/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
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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
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 § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Trenčín dňa 14.8.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K063442
Spisová značka: 38OdK/357/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Milan Biel, nar. 12.07.1988, trvale bytom Udiča, 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 Milan Biel, nar. 12.07.1988, trvale bytom Udiča.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Vladimír Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1393.
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. Vladimír
Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1393, preddavok na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
755/2020.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 14.8.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K063443
Spisová značka: 38OdK/359/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Tomáš Súdny, nar. 20.03.1990, trvale bytom Kasárenská
1725/5A, 911 05 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Tomáš Súdny, nar. 20.03.1990, trvale bytom Kasárenská 1725/5A, 911 05
Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, značka správcu S1657.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
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nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Zuzana
Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod
položkou reg. D14 753/2020.
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,
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
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. 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 14.8.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K063444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAAND GROUP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 262 357
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/1/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240, príslušná kancelária so sídlom na ulici Pluhová
2, 831 03 Bratislava, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Správca“) ako správca dlžníka BRAAND GROUP
s.r.o., so sídlom na Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 262 357
zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 138914/B
(ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. 126 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“) zvoláva schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 08.10.2020 o 13.00 hod. (prezentácia veriteľov prihlásených pohľadávok od
12:30 hod.) v priestoroch Aston Business Hotel, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze veriteľov
Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
Hlasovanie o prípadnom návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Voľba členov veriteľského výboru
Záver

Veritelia – fyzické osoby sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, veritelia – právnické osoby sa pri
prezentácii musia preukázať výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace a dokladom totožnosti
osoby konajúcej v ich mene. Zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii musia preukázať aj písomne udeleným
splnomocnením. V prípade, ak je zástupca veriteľa právnickou osobou, predloží spolu s písomne udeleným
splnomocnením aj výpis z obchodného registra zástupcu veriteľa.
Správca upozorňuje veriteľov prihlásených pohľadávok, že každý účastník schôdze veriteľov v reštrukturalizácii
Dlžníka je povinný dodržiavať opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na
zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 platné v čase konania schôdze veriteľov.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K063445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Dedičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1976
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/150/2020 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/150/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LexCreditor k.s.

K063446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabadoš Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 77, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/24/2020 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/24/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ľudmila Jurčová, S 1802, správca dlžníka Ľubomír Sabadoš, nar. 22.6.1956 r.č. , bytom: Riazanská 77,
831 03 Bratislava, štátny občan SR, štátny občan SR oznamuje, že vylučuje zo súpisu majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu dlžníka nasledovný majetok zapísaný do súpisu majetku (položky číslo 1-17 a č. 21):
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
21

obec
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov

k.ú.
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov

LV
3945
3945
3945
3945
3945
3945
3945
3945
3945
3945
3945
3945
3945
3945
3945
3945
3946
11389

reg.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

druh pozemku
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý tr.porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda

výmera v m2
2115
4086
4100
4057
2791
4086
2733
3762
4071
4071
2561
1569
4071
1360
13380
9884
2367
3928

parc.č.
2662
2802
2862
3003
3036
3063
3301
3475
3591
3735
3964
4375
4530
4845
8907
9288
9506
4800

podiel
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18

hodnota v Eur
51,70
99,89
100,22
99,17
68,22
99,88
66,81
91,96
99,51
99,51
62,60
38,35
99,51
118,43
52,03
241,61
57,86
96,02

deň zápisu
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020
30.4.2020

Správca uvedený majetok vylúčil z dôvodu, že majetok podliehajúci konkurzu sa nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní a v zmysle § 167p ods. 2 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
prestal podliehať konkurzu.
V Bratislave dňa 17.08.2020
JUDr. Ľudmila Jurčová
správca

K063447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Janák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Miletičova 21, 812 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/11/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/11/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por.číslo

2.

Typ súpisovej zložky
majetku

Popis

Emitent

Počet
ks

Súpisová
hodnota v €

cenný papier

Druh: kmeňová akcia
Forma: na doručiteľa
Podoba: zaknihovaná
Mena: EUR
Menovitá hodnota:
33,19
ISIN: SK1120005337
Poradové číslo:
neznáme

Druhá strategická, a.s., IČO: 35 705 027, Trnavská
cesta 27/B, Bratislava

2,00

200,00

K063448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brunclíková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kríži 2000 / 3, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/152/2020 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/152/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Kristína Brunclíková, nar. 7.2.1986, Pri kríži 2000/3,
84102 Bratislava, v zmysle ustanovení § 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 nasledovný súpis majetku
všeobecnej podstaty:

súpisová
poznámka
hodnota
Hnuteľná vec Osobný automobil kategórie M1, značka/obchodný názov, typ: DAIHATSU CHARADE GTI, EČ: 200,00 €
BA606XG, VIN JDAG100S000736775, druh karosérie: AA sedan, typ motora CB-80, zdvihový
objem valcov 986 cm3, druh PHM: benzín BA95, rok výroby 1993, farba karoséria: biela W09.
Stav: vozidlo je nepojazdné, nemá platnú kontrolu technického stavu, nemá platnú emisnú
kontrolu, stav tachometra: 222 415 km.
Hnuteľná vec Motocykel kategórie L3e; značka/obchodný názov, typ: Ducati Monster 600 M3 00, EČ: BL009SA, 900,00 €
VIN ZDMM300AAXB002230, typ motora 600A2C, objem valcov 583 cm3, druh PHM: benzín
BA95B, rok výroby 1999, farba karoséria: oranžová metalíza svetlá. Stav: motocykel je
nepojazdný, nemá platnú kontrolu technického stavu, nemá platnú emisnú kontrolu, stav
tachometra: 36643 km.
Peňažná
Nevyplatený vyrovnací podiel v zatiaľ nezistenej výške v obchodnej spoločnosti BEAUTY 10222,80 €
pohľadávka SERVICE, s.r.o. IČO 46162089.
Dlžník: BEAUTY SERVICE, s.r.o., Pri kríži 3, 841 02 Bratislava , IČO 46162089.
Právny dôvod vzniku: Nevyplatený vyrovnací podiel podľa ustanovení § 150 ods. 1 a ods. 2, § 61
ods. 1, 2 a 3 Obch. Z. a čl. V ods. 1 písm. g) úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti

p.č. druh
1

2

3

popis
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BEAUTY SERVICE s.r.o. z 5.4.2013 z dôvodu zrušenia účasti spoločníka (dlžníka) v spoločnosti
BEAUTY SERVICE, s.r.o., IČO 46162089 podľa §148 ods. 1 a 2 Obch. Z.z.

17.8.2020
Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K063449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Hricková Brazdovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Horova 6154/28, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/426/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/426/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Barbora Hricková Brazdovičová, nar. 27.03.1982, IČO 40962946,
Pavla Horova 6154/28, 84108 Bratislava, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do
správcovského spisu 27OdK/426/2020 S 1800 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý
pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo
prostredníctvom adresy elektronickej pošty kubikova@akmisik.sk.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K063450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Kocák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká cesta 658/46, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/128/2020 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/128/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvency k.s., správca dlžníka Andrej Kocák, trvale bytom Hlboká cesta 658/46, 900 25 Chorvátsky Grob, dátum
nar.: 17.11.1977 (ďalej len "Dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil
majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K063451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Jergl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 709/10L, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1961
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Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/133/2020 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/133/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvency k.s., správca dlžníka Štefan Jergl, trvale bytom Hlavná 709/10L, 900 29 Nová Dedinka, dátum nar.:
21.09.1961 (ďalej len "Dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok,
ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K063452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pažitná Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučinová 8698/2, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/144/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/144/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Michal Urban, so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 51 054 787, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Marta Pažitná rod. Horváthová, nar. 04. 05. 1954, trv. byt. Bučinová 8698/2, Bratislava, č. k.
27OdK/144/2020 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
17.08.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K063453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Rigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 380/13 380/13, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/131/2020 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/131/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze vyhláseného na majetok úpadcu Anna Rigová, nar.
31.10.1957, Hlavná 380/13, 900 31 Stupava, týmto oznamuje, že vykonanými úkonmi pri zisťovaní a zabezpečení
majetku úpadcu zistil nasledovný majetok podliehajúci konkurzu:
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Súpisová položka 1: Zostatok na depozitnom účte DSS a ZpS Kaštieľ Stupava, vedenom vo VÚB, a.s., (0200), č.
účtu: 60150024124112, VS 217, vo výške 288,23 EUR.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. § 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 ust. § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
Bratislave, dňa 14.8.2020
JUDr. Juraj Gajdošík

K063454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Jakubčeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 51, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 8K/491/2018 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/491/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Adriana Jakubčeková, nar. 16.10.1970, bytom Poľnohospodárska 51, 821
07 Bratislava týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurz sa končí po splnení
rozvrhu výťažku.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.

K063455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Štefan Aster
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Homolova 2187/5, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/154/2018 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/154/2018
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: Mgr. Štefan Aster, trvale bytom Homolova 2187/5, 841 02 Bratislava,
nar. 12.01.1967, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
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o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) uverejňujem oznam o
uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu.
U správcu bola uplatnená námietka voči zápisu majetku do súpisu, a to majetku spísaného do súpisu majetku
konkurznej podstaty uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 134/2018 dňa 13.7.2018 pod poradovým číslom 1,
nehnuteľnosť - byt, byt č. 6, na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 2187, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, v Bratislave na ulici Homolova, vchod č. 5, postavený na parcelách reg. „C“ č. 1221, 1222,
1223, 1224, 1225, 1226, vedený na LV č. 3002 v katastrálnom území Dúbravka, okres Bratislava IV, obec BA –
m.č. Dúbravka, evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, veľkosť spoluvlastníckeho podielu
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku
7655/355832, spoluvlastnícky podiel úpadcu 7/18, súpisová hodnota 50.000 €. Podávateľ námietky trvá na tom,
že majetok nie je súčasťou konkurznej podstaty s poukazom na § 167k ZoKR, nakoľko predmetná nehnuteľnosť
je predmetom záložného práva, pričom zabezpečený veriteľ sa neprihlasuje.
Bližšie informácie o obsahu námietky voči zápisu majetku do súpisu poskytne správca na vyžiadanie účastníkom
konania.
V zmysle ustanovenia § 167j ods. 2 ZoKR: "Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť
u správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky
trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať od
správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu
žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo
súpisu vylúči."
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K063456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babulic Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3156 / 21, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1967
Obchodné meno správcu:
Consilior Insolvency k. s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/112/2020 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/112/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
Typ
majetku

Podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stavba so súpis. č.: 9242, postavenej na pozemku
Blackside, a.s. parcely registra "C", parc. č.: 3434/2 o výmere 16
Stavba
- oddelená
m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
5000.00
podstata
zapísaná na liste vlastníctva č.: 855 pre okres:
Bratislava II, obec: BA-m.č. RUŽINOV, k. ú.: Nivy
Pozemok parcely registra "C", parc. č.: 3434/1, o
Blackside, a.s.
výmere 250 m2, druh pozemku: záhrada, zapísaný
Pozemok - oddelená
25000.00
na liste vlastníctva č. 855, okres: Bratislava II, obec:
podstata
BA-m.č. RUŽINOV, k. ú. : Nivy
Pozemok parcely registra "C", parc. č.: 3434/2, o
Blackside, a.s. výmere 16 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a
Pozemok - oddelená
nádvorie, zapísanom na liste vlastníctva č.: 855,
1600.00
podstata
okres: Bratislava II, obec: BA-m.č. RUŽINOV, k.ú.:
Nivy

Stav

Majetok
tretej
Zabezpečenie
osoby

Áno (1)

Áno (1)

Áno (1)

K063457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mosná Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košariská 183 / 60, 836 07 Dunajská Lužná

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1958
Obchodné meno správcu:
Consilior Insolvency k. s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/33/2020 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/33/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

osobné vozidlo OPEL ASTRA 1.4 16V. VIN:
W0L0TGF485G029252, EČ: BT925AP, farba: 1000.00
modrá tmavá

Zabezpečenie

Nie

K063458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babulic Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3156 / 21, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1967
Obchodné meno správcu:
Consilior Insolvency k. s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/112/2020 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/112/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
Zabezpečenie
osoby

Stavba so súpis. č.: 9242, postavenej na pozemku
Blackside, a.s. parcely registra "C", parc. č.: 3434/2 o výmere 16
Stavba
- oddelená
m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
5000.00
podstata
zapísaná na liste vlastníctva č.: 855 pre okres:
Bratislava II, obec: BA-m.č. RUŽINOV, k. ú.: Nivy
Pozemok parcely registra "C", parc. č.: 3434/1, o
Blackside, a.s.
výmere 250 m2, druh pozemku: záhrada, zapísaný
Pozemok - oddelená
25000.00
na liste vlastníctva č. 855, okres: Bratislava II, obec:
podstata
BA-m.č. RUŽINOV, k. ú. : Nivy
Pozemok parcely registra "C", parc. č.: 3434/2, o
Blackside, a.s. výmere 16 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a
Pozemok - oddelená
nádvorie, zapísanom na liste vlastníctva č.: 855,
1600.00
podstata
okres: Bratislava II, obec: BA-m.č. RUŽINOV, k.ú.:
Nivy

Áno (1)

Áno (1)

Áno (1)

K063459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Širotník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Dúbravka 0, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27Odk/9/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/9/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci navrhovateľa - dĺžnika Štefan Širotník, narodený 22.04.1963, trvale bytom Bratislava Dúbravka 841 05 Bratislava, občan SR na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I.,sp.zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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27OdK/9/2019-38, v ktorom súd vyhlásil konkurz na majetok dĺžníka, oznamujem, že v zmysle § 8 ods. 4 zákona
č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnúť do správcovského
spisu v kancelárii správcu - Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok
až piatok od 10.00 do 16.00 hod. Nahliadanie do spisu je možné si podať písomne na uvedenej adrese kancelárie
správcu po telefonickej dohode na telefónnom čísle : 0917 77 17 17, alebo elektronickou poštou na adrese:
abruzenakova@gmail.com.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K063460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Širotník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Dúbravka 0, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27Odk/9/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/9/2019
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: (ďalej len "Úpadca")
Štefan Širotník, narodený 22.04.1963, trvale bytom 841 05 Bratislava - Dúbravka, občan SR Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. značka: 27OdK/9/2019-38, č.k. 27OdK/9/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 150/2020 dňa 05.08.2020, bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Štefan Širotník, born on 22.04.1963, permanently residing 841 05 Bratislava, Slovak
republic, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Bratislava, No. 27OdK/9/2019-38,
c.Nr. 27OdK/9/2019 publiced in Commercial Bulletin no. 150/2020 6th of August 2020 bancruptcy procedure was
on the Debtor Štefan Širotník .
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 06.08.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Bratislava, became valid on 06th August 2020. The bancruptcys procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkkrze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. značke 27OdK/9/2019 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu 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, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu pre 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. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only "the BRA") the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I. (District court Bratislava), Záhradnícka 10,
821 44 Bratislava, Slovak republic, to the No. 27OdK/9/2019 and in one original to the bancruptcy trustee to the
address Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovak republic. Each claim must be lodged
separetely. Thelodgement 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 claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
condictions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condiction on which
the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency names
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the address or a seat in the Slovak republic has to be stated. In case a nonfinancial
claim si lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the
possessive law, and on what property is his quarentee refer.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or wil be not signed, dated or an expert
opinion (in case of nonfinancial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incoplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 125 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.
Ing. Anna Bružeňáková, správca/ trustee

K063461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amália Ružičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnovická 7608/1, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27Odk/142/2020/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/142/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 02 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Amália Ružičková, narodená 21.09.1981, trvale bytom Žarnovická 7608/1, 831 06 Bratislava, občan SR 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by
patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K063462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amália Ružičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnovická 7608/1, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27Odk/142/2020/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/142/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 27OdK/142/2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
19.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Amália Ružičková, narodená 21.09.1981, trvale bytom
Žarnovická 7608/1, 831 06 Bratislava, občan SR
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 správca Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná
4, 821 09 Bratislava oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Amália Ružičková, narodená
21.09.1981, trvale bytom Žarnovická 7608/1, 831 06 Bratislava, občan SR sa končí.
Na základe doručeného návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom a poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe
vlastných zistení a šetrení správcu správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Bratislava I.,
vedený pod spisovou značkou 27Odk/142/2020 zo dňa 19.05.2020 na majetok dlžníka Amália
Ružičková, narodená 21.09.1981, trvale bytom Žarnovická 7608/1, 831 06 Bratislava, občan SR zrušuje.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K063463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobšová Danka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/186/2020 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/186/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Danka Dobšová, narodená 28.03.1962, trvale
bytom Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica (ďalej len "dlžník") v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka končí nakoľko konkurzná podstata (§ 167h ZKR) nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Dunajskej Strede dňa 17.08.2020
JUDr. Peter Kubik, správca

K063464
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Ľudovít Mihok, nar.: 26.04.1962, bytom Brezina 426/73, 908
43 Čáry, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 28OdK/240/2020, týmto
v zmysle ust. § 167n ods. 1 a ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z.
v znení neskorších právnych predpisov) v spojení s ust. § 48b Vyhlášky MS SR číslo 665/2005 Z.z., vyhlasuje
I. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
Predmet ponukového konania:
·

·

·

·

Pozemok registra „E“ parcelné číslo 2584/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 29 m²,
umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 3034, pre katastrálne územie: Čáry, vo
výške podielu 1/20 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,45 m2), súpisová hodnota 4,35 eur (OBV
158/2020),
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 2584/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 586 m²,
umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 3034, pre katastrálne územie:
Čáry, vo výške podielu 1/20 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 29,30 m2), súpisová hodnota 87,90 eur (OBV
158/2020),
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 2585/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 92 m²,
umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 3034, pre katastrálne územie: Čáry, vo
výške podielu 1/20 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 4,60 m2), súpisová hodnota 13,80 eur (OBV
158/2020),
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 2585/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 5 m²,
umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 3034, pre katastrálne územie: Čáry, vo
výške podielu 1/20 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,25 m2), súpisová hodnota 0,75 eur (OBV
158/2020).

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor 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 – Ľudovít Mihok - neotvárať“. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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.
V prípade, ak sa oddelený veriteľ na otváraní obálok nezúčastní, nebráni táto skutočnosť správcovi obálky otvoriť.
7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude správca
záujemcov písomne informovať. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná, a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak
účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z
ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované
vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu
najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
9. Náklady na zápis zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností znáša v celom rozsahu záujemca.
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 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.
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Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
V Šali, dňa 17.08.2020

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca

K063465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 960
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: Chladiace veže Bohunice, spol. s
r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 34 109 960
(ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Sídlo:

Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava

IČO:

30 807 484

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Doručenie prihlášky pohľadávky:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

1.539,60 €
1
Neuplatnené
303
06.08.2020
17.08.2020

V Bratislave, dňa 17.08.2020
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu
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K063466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Döme
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rímska 2137/1, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/166/2020 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/166/2020
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.

K063467
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca 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, zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 04.02.2020,
ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 3006.2020 dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata neobsahuje
žiaden majetok.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil že podľa § 167v odst.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: 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, zrušuje.
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V Trnave, 17.08.2020
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K063468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Psota
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/199/2020 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/199/2020
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.

K063469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kostrzewa Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/177/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/177/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Kostrzewa nar. 19.02.1977, trvale
bytom 917 01 Trnava, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05
Bratislava, kancelária CPP v Trnave (ďalej len „dlžník“) oznamuje, že dňa 13.08.2020 zapísala do zoznamu
pohľadávok nasledovnú prihlášku nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
so sídlom Panónska cesta 2, 851 04Bratislava, IČO: 35 937 874, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:
P.č. Istina v Úroky Úroky z omeš- Náklady
Celková Právny dôvod vzniku pohľadávky
pohľ EUR
v EUR kania v EUR
z uplatnenia v suma v
EUR
EUR
1/1 123,57
1,25
124,82 Náhrada vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (v
dôsledku užitia alkoholu dňa 16.06.2018) – Miroslav Kostrzeva Všeobecnej
zdravotnej poisťovne, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava priznaná
platobným rozkazom č. 13C/42/2019 zo dňa 12.04.2019, ktorý vydal
Okresný súd Trnava, a ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
16.07.2019.
V zmysle ust. § 9 ods. 7 písm. b) zák. č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších zmien a doplnkov má zdravotná poisťovňa
právo uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia
liečebného režimu alebo v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej
látky, alebo voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia
došlo jej zavineným protiprávnym konaním.
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V zmysle ust. § 22 ods. 2 písm. a) citovaného zákona má poistenec
povinnosť uhradiť poisťovni zdravotnú starostlivosť a službu súvisiacu
s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ak sa mu poskytla preukázateľne
v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo v dôsledku užitia alkoholu
alebo inej návykovej látky.

V Piešťanoch dňa 17.08.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Miroslava Kostrzewu

K063470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica č. 62, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/147/2020 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/147/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp.zl. 01 - hnuteľná vec osobné vozidlo OPEL VECTRA, r.v. 2006 VIN WOLOZCF6881081961, barva šedá
metalíza, súpis. hodnota : 500 €

V Piešťanoch dňa 17.08.2020
JUDr. Stanislav Volár - správca

K063471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ján Meľuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Hajdócyho č. 14, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/161/2020 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/161/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trnava sp.zn. 28OdK/161/2020 zo dňa 15.06.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ján Meľúch, nar. 01.08.1976, bytom 917 01 Trnava - J. Hajdócyho č. 14.
Dlžník bol súčasne zbavený dlhov a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie
Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany.
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Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 113/2020 dňa 15.06.2020.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platn znení správca dlžníka Ján Meľúch, nar. 01.08.1976,
bytom 917 01 Trnava - J. Hajdócyho č. 14, týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí. Dôvodom je, že pri
prešetrení majetkových pomerov dlžníka správcom bolo zistené, že dlžník nevlastní žiadeň majetok, ktorý by
podliehal konkurzu, čím konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Meľúch, nar. 01.08.1976, bytom 917 01
Trnava - J. Hajdócyho č. 14 vedený Okresným súdom v Trnave pod sp.zn. 28OdK/161/2020 zrušuje.

V Piešťanoch dňa 17.08.2020
JUDr. Stanislav Volár - správca

K063472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRODUKT Veľké Úľany spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leninova 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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Stanislav Volár - správca úpadcu AGROPRODUKT Veľké Úľany,s.r.o., 925 22 Veľké Úľany, Leninova č. 1,
IČO 36 228 681 v súlade so Záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 11.12.2012 týmto vyhlasuje 9. kolo
verejného ponukového konania na predaj podniku, pozostávajúci :
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 €,
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 €,
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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 €
Správca ponúka v 9. kole verejného ponukového konania formou predaja podniku za najvyššiu ponuku za týchto
ďalších podmienok :
Záujemca má možnosť zakúpenia podmienok predaja vo forme „Informačného memoranda“ na adrese Kancelárie
správcu - Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany.
Ponuky treba zaslať na adresu kancelárie správcu, príp. doručiť osobne v lehote 5 dní od uverejnenia tejto
ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením : AGROPRODUKT Veľké Úľany,s.r.o. - predaj - 9. kolo
(neotvárať)“. Na neskôr doručené ponuky nebude možné prihliadať, pričom doručená ponuka je záväzná až do
ukončenia príslušného kola predaja.
Záujemca zloží zálohu vo výške 10% z ponúkanej ceny na účet správcu uvedený v Informačnom memorande.
Ponuka musí obsahovať : identifikačné údaje záujemcu ( obchodné meno, sídlo, výpis z OR, IČO, príp. u fyzickej
osoby - osobné údaje ), označenie predmetu kúpy a návrh kúpnej ceny s dokladom preukazujúcim krytie
navrhovanej kúpnej ceny.
Po uplynutí lehoty na podanie ponúk budú ponuky otvorené v kancelárii správcu za prítomnosti zástupcu
veriteľov. Správca v lehote 3 dní od otvárania prevedie vyhodnotenie ponúk a vyhodnotí ponuky formou zápisnice.
Kritériom pre vyhodnotenie je najvyššia ponuka a súhlas zástupcu veriteľov, ktorý bude daný najneskôr do 3 dní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

79

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

od vyhodnotenia.
Neúspešnému uchádzačovi bude záloha vrátená do 5 dní. V prípade nesúhlasu vykoná správca opakované
ponukové konanie.
Bližšie informácie možno získať v sídle správcu, príp. na č.t. 033 7733751.

V Piešťanoch dňa 13.08.2020
JUDr. Stanislav Volár - správca

K063473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Martin Lakatos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská č. 178/9, 920 03 Hlohovec - Šulekovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/243/2020 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/243/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu a informácia pre veriteľov
JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Martin Lakatos, nar. 26.11.1993, bytom 920 03 Hlohovec - Šulekovo
č. 178/9 týmto oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že :
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu
správcom podpísaný výpis zo správcovského spisu na adrese Kancelárie správcu: Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v úradných hodinách: pondelok až piatok od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 15.00 hod. a to
v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov a tiež o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese správcu alebo telefonicky na č.t. 00421 33 7733751, príp. na e-maile: s.volar@v-invest.sk.
b) v súlade s ust. čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, všetci známi veritelia úpadcu,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách EÚ, sú
súčasne touto cestou informovaní o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Martin Lakatos, nar. 26.11.1993,
bytom 920 03 Hlohovec - Šulekovo č. 178/9.
Svoje nároky - pohľadávky si môžu prihlásiť v zákonnej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
V Piešťanoch dňa 17.08.2020
JUDr. Stanislav Volár - správca

K063474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Anita Šandalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 2226/38, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
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Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/333/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/333/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp.zl. 01 - hnuteľná vec nebytový priestor garáž č.s. 2167 na parc.č.1919/106, priestor č. 22 / č.10, podiel 1/146
- 1/1, súpis. hodnota : 4.950,00 €.
V Piešťanoch dňa 17.08.2020
JUDr. Stanislav Volár - správca

K063475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Straňáková Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 39, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/79/2017 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/79/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp. zl. 01 - stavba č.s. 39 - rodinný dom na parc.č. 7974/14, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú. Neded, spoluvl.
podiel :1/1, súpisova hodnota : 0,
súp. zl. 02 - stavba - garáž bez č.s. na parc.č. 7974/15, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú. Neded, spoluvl. podiel
:1/1, súpisova hodnota : 0,
súp. zl. 03 - stavba - hospod. budova bez č.s. na parc.č. 7974/16, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú. Neded,
spoluvl. podiel :1/1, súpisova hodnota : 0,
súp. zl. 04 - pozemok reg. „C“ záhrady parc.č. 7974/6 o výmere 354 m2, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú. Neded,
spoluvl. podiel :1/1, súpisova hodnota : 0,
súp. zl. 05 - pozemok reg. „C“ zast.plochy parc.č. 7974/12 o výmere 201 m2, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú.
Neded, spoluvl. podiel :1/1, súpisova hodnota : 0,
súp. zl. 06 - pozemok reg. „C“ zast.plochy parc.č. 7974/14 o výmere 112 m2, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú.
Neded, spoluvl. podiel :1/1, súpisova hodnota : 0,
súp. zl. 07 - pozemok reg. „C“ zast.plochy parc.č. 7974/15 o výmere 21 m2, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú.
Neded, spoluvl. podiel :1/1, súpisova hodnota : 0,
súp. zl. 08 - pozemok reg. „C“ zast.plochy parc.č. 7974/16 o výmere 9 m2, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú.
Neded, spoluvl. podiel :1/1, súpisova hodnota : 0,
súp. zl. 09 – pozemok reg. „C“ zast.plochy parc.č. 7974/17 o výmere 31 m2, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú.
Neded, spoluvl. podiel :1/1, súpisova hodnota : 0,
súp. zl. 10 – pozemok reg. „C“ zast.plochy parc.č. 7974/18 o výmere 39 m2, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú.
Neded, spoluvl. podiel :1/1, súpisova hodnota : 0,
súp. zl. 11 - pozemok reg. „C“ zast.plochy parc.č. 7974/19 o výmere 21 m2, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú.
Neded, spoluvl. podiel :1/1, súpisova hodnota : 0,
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súp. zl. 12 - pozemok reg. „C“ zast.plochy parc.č. 7974/20 o výmere 127 m2, zapísaný na LV č. 3231 pre k.ú.
Neded, spoluvl. podiel :1/1, súpisova hodnota spolu : 10.000,00 €,
súp. zl. 13 - pozemok reg.E“ orná pôda parc.č. 6742 o výmere 529 m2, zapísaný na LV č. 6688 pre k.ú. Močenok,
spoluvl. podiel : 1/84, súpisová hodnota : 65 €,
súp. zl. 14 - pozemok reg.E“ vinice parc.č. 7250 o výmere 1586 m2, zapísaný na LV č. 6688 pre k.ú. Močenok,
spoluvl. podiel : 1/84, súpisová hodnota : 195 €,

V Piešťanoch dňa 17.08.2020
JUDr. Stanislav Volár - správca

K063476
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zl. 20 - peňažná pohľadávka - nájom parkovacej plochy nákladných vozidiel, súpisová hodnota : 5.600,00 €.

V Piešťanoch dňa 17.08.2020
JUDr. Stanislav Volár - správca

K063477
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
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
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Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ ROZVRHU

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zuzana Pašáková, narodená 25.03.1964, trvale bytom Zavretý kút 42/16, 921 01 Piešťany, zastúpená: Centrum
právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, pod
číslom konania 25OdK/157/2020, v ktorej bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Zuzana Pašáková,
narodená 25.03.1964, trvale bytom Zavretý kút 42/16, 921 01 Piešťany uznesením zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 99/2020 zo dňa 26.05.2020, som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty
úpadcu Zuzana Pašáková, narodená 25.03.1964, trvale bytom Zavretý kút 42/16, 921 01 Piešťany, pod číslom
konania 25OdK/157/2020 a zároveň mi bola uložená povinnosť predložiť správy o činnosti správcu súdu.

Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty dlžníka vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu: vyhotovil súpis majetku podstát, prijímal doručené prihlášky
veriteľov, zostavil zoznam pohľadávok, speňažoval a zabezpečoval majetok. Po speňažení konkurznej podstaty a
po zistení, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý, pripravil tento rozvrh
výťažku.

A)

1.

Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku

Oddelená podstata

V konkurze na majetok úpadcu nebol evidovaný žiaden majetok oddelenej podstaty.

2.

Všeobecná podstata

V súlade s § 76 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok vo všeobecnej podstate. Do súpisu všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 144/2020, dňa 28.07.2020 správca spísal Odkupnú
hodnotu poistenia, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, hodnota súpisovej položky 332,94,EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Iná majetková hodnota
Súpisová položka majetku č. popis
Mena Súpisová hodnota
1
Odkupná hodnota z poistenia, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group EUR 332,94 EUR

II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

ZÁKONNÉ USTANOVENIA

Podľa § 167j zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“):

Súpis majetku konkurznej podstaty
(1) 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.

(2) Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ktorú správca
zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky trvá na zapísaní majetku do
súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto
podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo
súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.

(3) Ustanovenia § 76 a 77 sa použijú primerane.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 167u ZKR:
Rozvrh výťažku
(1) Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými
môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer
zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.

(2) Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom
pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých
prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.

(3) Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od
zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz..

Náklady speňaženia majetku boli tvorené: odmena správcu za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro
ich zabezpečením 3,33,- EUR, súdny poplatok podľa položky 5 písm. c) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o
súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur) a súdny poplatok podľa položky 5 písm. a) Prílohy k zákonu
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (1,2 % zo speňaženej sumy z
podstaty, najviac 1 991,50 eura) vo výške 4,00,- EUR, uhradená paušálna odmena správcu vo výške 500,-EUR.

Náklady konkurzu – všeobecná podstata boli tvorené:

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. za
obdobie 5/2020 až 8/2020, celkom 4 x 30 EUR, celkom 120,00 EUR. Predpokladané náklady správcu do
zrušenia konkurzu: náhrada nákladov za vedenie kancelárie 09/2020 - 30,00 EUR. Ďalšie náklady:

Okresný dopravný inšpektorát – poštovné
Miroslav Martinek - poštovné

2,10,-EUR
4,50,-EUR

Konkurzná podstata predstavuje spolu 332,94,- EUR.

Celková suma výťažku všeobecnej podstaty
Celková suma neuhradených nákladov konkurzu
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

332,94,- EUR
163,93,- EUR
169,01,- EUR

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odpočítaní nákladov konkurzu
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predstavuje sumu vo výške 169,01,-EUR,

Rozdelenie výťažku tvoriaceho všeobecnú podstatu – nezabezpečení veritelia:

S poukazom na vyššie uvedené SKP predkladá tento konečný rozvrh v zmysle ust. § 167u a nasl. ZKR
nasledovne:

P.
Veriteľ
č.

1

2

3

Výška
prihlásenej
pohľadávky

celkovej
percento uspokojenia výška
uspokojenia úhrn
uspokojenia
Výška
zistenej
sumy
pohľadávky konečným pohľadávky konečným veriteľa
konečným
pohľadávky
rozvrhom
rozvrhom
rozvrhom

Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37
513,07,-EUR
Bratislava, IČO:
00 151 653
PROFI CREDIT Slovakia,
s.r.o.,
Pribinova
25, 1.092,12,-EUR
Bratislava, IČO: 35 792 752
Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s., Bajkalská 30, 821 09
747,35,-EUR
Bratislava, IČO:
31 335 004
2.352,54,-EUR
SPOLU

513,07,-EUR

7,18%

36,86,-EUR

36,86,-EUR

1.092,12,-EUR

7,18%

78,46,-EUR

78,46,-EUR

747,35,-EUR

7,18%

53,69,-EUR

53,69,-EUR

2.352,54,-EUR

7,18%

169,01,-EUR

169,01,-EUR

Určenie percentuálneho pomeru uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty: 7,18 %

IV.
Správca týmto súčasne vyzýva veriteľov, ktorí tak doposiaľ neurobili, na oznámenie čísla účtu a variabilného
symbolu na úhradu súm, pripadajúcich na uspokojenie ich pohľadávok podľa zverejneného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty, a to písomne na adresu sídla správcu: JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10,
929 01 Dunajská Streda, alebo prostredníctvom e-mailu: puskar@apadvokat.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Adam Puškár
správca konkurznej podstaty dlžníka Zuzana Pašáková

K063478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanovič Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojničky Bojničky, 920 55 Bojničky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/187/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/187/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka: Rastislav Štefanovič, nar. 22.11.1973, bytom Bojničky, 920
55 Bojničky, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 28OdK/187/2020, 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 (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami správca konštatuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K063479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mozy Group, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 987 386
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/13/2017S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/13/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/13/2017 na majetok úpadcu: Mozy
Group, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 45 987 386 (ďalej v texte len ako „Úpadca“), správca
konkurznej podstaty: DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, (ďalej
v texte len ako „Správca“) v zmysle ustanovenia § 81 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“) týmto zverejňuje
vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty zapísaného pod číslom súpisovej zložky 1.
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 227/2017 zo dňa 29.11.2017 pod položkou K041409:
Peňažná pohľadávka – nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči konateľovi Úpadcu: Peter Mozola, narodený
10.08.1966, bytom M. Benku 2430/12, 955 03 Topoľčany, v celkovej výške 12.500,- €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vylúčenia: 17.08.2020
Dôvod vylúčenia: majetok nie je možné speňažiť – tri kolá verejného ponukového konania vyhlásené
v Obchodnom vestníku boli neúspešné, neprihlásil sa žiadny záujemca.
Predchádzajúci súhlas príslušného orgánu:
Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 10.08.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 157/2020 zo
dňa 14.08.2020 udelil súhlas na vylúčenie súpisovej zložky majetku č. 1 zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR správca na požiadanie prevedie vylúčený majetok na ktoréhokoľvek
veriteľa prihlásenej pohľadávky, ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho
veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do
uspokojenia jeho pohľadávky; majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu
v Obchodnom vestníku neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.
DAREKON, k.s., správca S1806

K063480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIRST Electronics s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 249, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 618 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/18/2013 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/18/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu FIRST Electronics s. r. o., so sídlom 919 32 Opoj č. 249, IČO: 44 618
239, podľa ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii veriteľom úpadcu
oznamujem, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a súčasne oznamujem aj zámer
zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.

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.

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.

Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v úradných hodinách správcovskej
kancelárie, po predošlom objednaní sa najmenej jeden pracovný deň vopred na e-mailovej adrese
sopko.peter@gmail.com.

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca

K063481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Šarköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová pod Bradlom 906 13, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.4.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/275/2020 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/275/2020
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 Lucia Šarköziová, nar. 2.4.1987, trvale bytom 906 13 Brezová pod Bradlom končí. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Lucia Šarköziová, nar. 2.4.1987, trvale bytom 906 13
Brezová pod Bradlom v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K063482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Martečík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2064/141, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/862/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/862/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 6.12.2019, sp. zn. 40OdK/862/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby - Patrik Martečík, trvale bytom: Rozkvet 2064/141, 017 01 Považská Bystrica,
narodený: 29.6.1994 (ďalej len „dlžník“), a zároveň som bola týmto uznesením ustanovená za správcu uvedeného
dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 241/2019, dňa 13.12.2019 pod položkou
K107065.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konala
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podľa § 167v ods. 1 ZKR. Dňa 12.06.2020 dlžník prevzal rovnopis uznesenia o vyhlásení konkurzu,
a zároveň som si splnila povinnosť v zmysle § 166i ZKR – poučenie dlžníka o jeho povinnostiach
v konkurze.
V Trenčíne, dňa 07.08.2020
JUDr. Martina Poláčková
správca

K063483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Kováčiný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova dolina 918/9, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/212/2017 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/212/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 40OdK/212/2017-21 zo dňa 22.12.2017, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku OV 1/2018 dňa 02.01.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ing. Juraj Kováčiný,
nar. 25.04.1985, bytom Hurbanova dolina 918/9, 906 13 Brezová pod Bradlom a zároveň som bol ustanovený
do funkcie správcu.

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Ing. Juraj Kováčiný, nar. 25.04.1985, bytom Hurbanova dolina 918/9,
906 13 Brezová pod Bradlom v, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc zo zoznamu majetku, osobného stretnutia s dlžníkom, zo súčinnosti
s tretími osobami poskytnutej na základe výziev správcu a vlastného šetrenia) zistil, že konkurznú podstatu
netvorí žiadny majetok, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V konkurznom konaní žiadny
z veriteľov nepoprel prihlásenú pohľadávku iného veriteľa a zároveň žiadny z veriteľov neprejavil záujem o funkciu
zástupcu veriteľov. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Ing. Juraj Kováčiný, nar. 25.04.1985, bytom Hurbanova dolina 918/9, 906 13 Brezová pod Bradlom, končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.

V Považskej Bystrici, dňa 17.08.2020

JUDr. Róbert Fatura, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K063484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tolnayová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 717/53, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/186/2020 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/186/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty konkurzu v zmysle § 167j v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii
Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn.: 38OdK/186/2020 na dlžníka Zdenka Tolnayová, rod.
Stupňanová, nar. 08.08.1971, bytom Mostná 717/53, 972 51 Handlová

HNUTEĽNÁ VEC ALEBO SÚBOR HNUTEĽNÝCH VECÍ

Popis
Približným rokom výroby
Stavom opotrebovanosti
Výrobné číslo
Deň zápisu do súpisu majetku
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €
Spoluvlastnícky podiel

Volkswagen Golf, modrá metalíza
1986
Bežne opotrebované, pojazdné
WVWZZZ1HZTW291453
17.8.2020
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
150,00 €
1

V Novom Meste nad Váhom dňa 17.08.2020
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K063485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Matias
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrica 236, 972 22 Nitrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/269/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/269/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Dňa 11.08.2020 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Marek Matias , 972 22 Nitrica 236 ,
Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/269/2020, doručená prihláška
pohľadávky veriteľa Daniel Lánik , Severná 356 , 080 06 Vyšná Šebastová vo výške 182,55 € .
Prihláška veriteľa Daniel Lánik , Severná 356 , 080 06 Vyšná Šebastová bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne 17.08.2020
JUDr. Danica Birošová, správca
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K063486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ECOSINPLAST, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatovská cesta 27 / 0, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 134 093
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2014 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Peňažná pohľadávka
Suma: 979,67 eur
Dlžník: Blahostav spol. s r.o.
Právny dôvod: neuhradená FA: 2010040
Súpisová hodnota: 979,67 eur
Dôvod vylúčenia: neexistencia pohľadávky

Peňažná pohľadávka
Suma: 47,53 eur
Dlžník: GERATEC GmbH&Co.KG
Právny dôvod: neuhradená FA:2110052
Súpisová hodnota: 47,53 eur
Dôvod vylúčenia: neexistencia pohľadávky

Peňažná pohľadávka
Suma: 13.740,57 eur
Dlžník: Instalbud-Szepielak, Ks.
Právny dôvod: neuhradené FA: 2010101, 2110036
Súpisová hodnota: 4.122,17 eur
Dôvod vylúčenia: neexistencia pohľadávky

Peňažná pohľadávka
Suma: 5.335,90 eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: JPR-Aqua S.A.
Právny dôvod: neuhradené FA: 2140039, 2140060
Súpisová hodnota: 5.335,90 eur
Dôvod vylúčenia: neexistencia pohľadávky

Peňažná pohľadávka
Suma: 472,92 eur
Dlžník: Kjellberg Trading, s.r.o.
Právny dôvod: neuhradená FA: 2140077
Súpisová hodnota: 472,92 eur
Dôvod vylúčenia: neexistencia pohľadávky

Peňažná pohľadávka
Suma: 1.396,67 eur
Dlžník: Komínsystém, s.r.o.
Právny dôvod: neuhradená FA: 2140076
Súpisová hodnota: 1.396,67 eur
Peňažná pohľadávka
Suma: 946,90 eur
Dôvod vylúčenia: neexistencia pohľadávky

Peňažná pohľadávka
Suma: 2.564,70 eur
Dlžník: Miroslav Mego - DCA LASER
Právny dôvod: neuhradená FA: 2140073
Súpisová hodnota: 2.564,70 eur
Dôvod vylúčenia: neexistencia pohľadávky

Peňažná pohľadávka
Suma: 6.000,85 eur
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

93

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

Dlžník: PLANIPLASTIC ECOLOGIA SRL
Právny dôvod: neuhradené FA: 2130019, 2130022, 2130060, 2140049, 2140054
Súpisová hodnota: 6.000,85 eur
Dôvod vylúčenia: neexistencia pohľadávky

Peňažná pohľadávka
Suma: 433.208,62 eur
Dlžník: SINTERPLAST SRL
Právny dôvod: neuhradené FA: 2130099, 2130101, 2130102, 2130103, 2130105, 2130112, 2130113, 2140001,
2140003, 2140006, 2140009, 2140010, 2140011, 2140012, 2140013, 2140017, 2140021, 2140028, 2140031,
2140040, 2140041, 2140044, 2140047, 2140050, 2140052, 2140055, 2140058, 2140063, 2140066, 2140072
Súpisová hodnota: 129.962,59 eur
Dôvod vylúčenia: pohľadávka zanikla vzájomným započítaním

Peňažná pohľadávka
Suma: 2.291,83 eur
Dlžník: TATRACOM-FERRO, s.r.o.
Právny dôvod: neuhradená FA: 2140075
Súpisová hodnota: 2.291,83 eur
Dôvod vylúčenia: neexistencia pohľadávky

JUDr. Peter Frajt, správca

K063487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Cagáňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2642/8B, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/284/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/284/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Marta Cagáňová, trvale bytom Ciglianska cesta 2642/8B, 971 01 Prievidza,
dátum nar.: 29.09.1962 (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR
nezistil majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K063488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1945
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/634/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/634/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka: Milan Remenár, nar. 22. 12. 1945,
trvale bytom: Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom, mu boli po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty doručené:
- Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 3831/21, 814 99 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky v celkových sumách 4 554,70 €,
2 838,15 €, 764,42 €, 687,11 €, 378,57 €, 94,86 €, 89,62 €, 45,54 €, 8,29 € a 8,29 €, ktoré boli zapísané do
zoznamu pohľadávok pod č. 11 – 20,
- Prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 3831/21, 814 99
Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil zabezpečenú pohľadávku v celkovej sume 14 357,49 €, ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok pod č. 21,
- Prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 3831/21, 814 99
Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil zabezpečenú pohľadávku v celkovej sume 132,76 €, ktorá bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod č. 22.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K063489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Santoris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 60/3, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/227/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/227/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Dňa 29.06.2020 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Jozef Santoris, nar. 04.11.1970, trvale
bytom ulica SNP 60/3 , 972 51 Handlová , Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.
38OdK/227/2020, doručená prihláška pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. , so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Panónska cesta 2 , 851 04 Bratislava , IČO: 35 937 874 , vo výške 163,71 €.
Prihláška veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. , so sídlom Panónska cesta 2 , 851 04 Bratislava ,. IČO:
35 937 874 bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne , dňa 17.08.2020
JUDr. Danica Birošová, správca

K063490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bulko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovce 9, 913 11 Trenčianske Stankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/101/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/101/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka Miroslav Bulko, nar. 24.06.1963, trvale bytom Opatovce 9, 913 11
Trenčianske Stankovce, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), bol Uznesením Okresného súdu Trenčín spis.
zn. 38OdK/101/2020 zo dňa 27.02.2020, publikované v Obchodnom vestníku č. 44/2020 dňa 04.03.2020,
právoplatné dňa 05.03.2020, vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Podľa ustanovenia § 167u odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) zverejňujem nasledovný konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty:
1.Všeobecná časť
Pohľadávky si v konkurze na majetok Dlžníka veritelia prihlásili nasledovne:
celkom
prihlásená
pohľadávka v
EUR
právny dôvod vzniku pohľadávky

p. č. označenie veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., Panónska cesta 2, 851 04
1
27,08 €
Bratislava – Petržalka, IČO:
35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., Panónska cesta 2, 851 04
2
1 638,93 €
Bratislava – Petržalka, IČO:
35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., Panónska cesta 2, 851 04
3
950,84 €
Bratislava – Petržalka, IČO:
35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., Panónska cesta 2, 851 04
4
130,12 €
Bratislava – Petržalka, IČO:
35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., Panónska cesta 2, 851 04
5
1 652,55 €
Bratislava – Petržalka, IČO:
35937874
Slovenská republika – Krajský súd
6
v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 78,00 €
66 Bratislava, IČO: 00215759

Výkaz
nedoplatkov
č.
2010031113
zo
dňa
27.01.2020
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Výkaz
nedoplatkov
č.
1510521413
zo
dňa
21.07.2015
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Výkaz
nedoplatkov
č.
1610154813
zo
dňa
08.02.2016
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Výkaz
nedoplatkov
č.
2010030013
zo
dňa
24.01.2020
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Platobný
rozkaz
č.k.
13C/92/2015
zo
dňa
16.03.2015
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
Nezaplatený súdny poplatok, na základe právoplatného a vykonateľného Uznesenia
Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 13C/92/2015 zo dňa 21.08.2015
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SR - Slovenská konsolidačná, a.s.
ako poverená osoba v zmysle
zákona č. 374/2014 Z.z. o
7 PO pohľadávkach štátu a o zmene a
200,00 €
ZPL doplnení niektorých zákonov (za
správcu
Ministerstvo
vnútra
Slovenskej republiky), Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35776005
celkom
4 677,52 €

Deň vydania: 20.08.2020

Pokuta vyplývajúca z Rozkazu o uložení sankcie za priestupok Č. p.: ORP-P-580/DITN-2017 zo dňa 10.11.2017, ktorý vydalo Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne,
Okresný dopravný inšpektorát

Žiaden z veriteľov nepoprel pohľadávku iného veriteľa.
Konkurzná podstata bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 80/2020 zo dňa 27.04.2020 a bola tvorená
nasledovnými
súpisovými
zložkami:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2523332 (ďalej
len „Nehnuteľnosti“).
Ponukové konanie na predaj Nehnuteľností bolo publikované v Obchodnom vestníku č.107/2020 dňa 05.06.2020,
v ktorom predložil ponuku na kúpu kupujúci, a to za kúpnu cenu vo výške 999,- Eur, pričom ponuka kupujúceho
bola správcom určená za víťaznú v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZoKR.
Kúpna zmluva bola uzavretá dňa 30.06.2020. Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor, povolil vklad
k Nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho dňa 12.08.2020 (doručenie rozhodnutia správcovi dňa 13.08.2020).
Cena dosiahnutá speňažím predstavuje 999,- EUR.

V súlade s ustanovením § 167u odsek 1 správca zverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku konkurznej podstaty
v Obchodnom vestníku.
2. Rozvrhová časť
Výťažok majetku, ktorý tvoril konkurznú podstatu, predstavuje sumu 999,- Eur.
Náklady konkurzu sú nasledovné:
veriteľ
doklad
pohľadávky
Mgr.
Xénia potvrdenie
Hofierková,
a.s.
o
správca
prevodu
Mgr.
Xénia potvrdenie
Hofierková,
a.s.
o
správca
prevodu
potvrdenie
Okresný
súd
a.s.
o
Trenčín
prevodu
Mgr.
Xénia potvrdenie
Hofierková,
a.s.
o
správca
prevodu
SPOLU

celá/priradená
suma
VÚB, paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa § 24a Vyhlášky MS SR č. 0,00 €
zadaní 665/2005 Z.z.
právny dôvod

VÚB, paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhlášky 216,00 €
zadaní MS SR č. 665/2005 Z. z. - počítané od 05.03.2020 do 05.09.2020, a teda za 6
mesiacov, 180,- Eur, + 20% DPH, t. j. 36,- Eur, celkom 216,- Eur
VÚB, súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych
zadaní poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (0,2 % z výťažku zahrnutého do 1,50 €
čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur)
VÚB, odmena správcu zo speňaženia vypočítaná podľa vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. 172,15 €
zadaní - počítané zo základu 999,- EUR, a teda 143,46 Eur +20% DPH 28,69 Eur, celkovo
s DPH 172,15 Eur
389,65 €

Nepostihnuteľná hodnota obydlia: neuplatnená
Pohľadávky detí dlžníka na výživné: neprihlásené
Zostatok určený na pomerné rozdelenie medzi všetkých veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok: 609,35 €
Uspokojenie veriteľov je nasledovné:

p. č.

označenie veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

uspokojenie
celkom prihlásená pohľadávky
pohľadávka v EUR EUR

celková
suma
v uspokojenia veriteľa
v EUR
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
27,08 €
– Petržalka, IČO: 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
2
1 638,93 €
– Petržalka, IČO: 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
3
950,84 €
– Petržalka, IČO: 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
4
130,12 €
– Petržalka, IČO: 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
5
1 652,55 €
– Petržalka, IČO: 35937874
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
6
78,00 €
Bratislava, IČO: 00215759
SR - Slovenská konsolidačná, a.s. ako poverená osoba v zmysle zákona č.
7 PO 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých
200,00 €
ZPL zákonov (za správcu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky), Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35776005
celkom
4 677,52 €
1

Deň vydania: 20.08.2020
3,53 €

573,13 €

213,51 €
123,87 €
16,95 €
215,28 €
10,16 €

10,16 €

26,05 €

26,05 €

609,35 €

609,35 €

Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 167u ods. 1 Zákona, správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia
konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
Podľa odseku 2 citovaného zákonného ustanovenia, z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
Podľa odseku 3 citovaného zákonného ustanovenia plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť
bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu.
Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková,
správca, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo do dátovej schránky správcu na www.slovensko.sk,
alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com, oznámili číslo bankového účtu v
tvare IBAN a BIC kód, na ktorý poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 17.08.2020
______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Miroslav Bulko

K063491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Jantošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ĺ. Štúra 1884/45, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/451/2018 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/451/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie druhého kola ponukového konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty dlžníka Iveta Jantošová, rod. Hromková, nar. 15.04.1972, trvale bytom Ľ. Štúra
1884/45, 018 61 Beluša v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje II. kolo ponukového konania na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetom ponukového konania je súbor majetku – pozemky zapísané v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 78/2019 dňa 23.04.2019
II. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132,
018 41 Dubnica nad Váhom v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 38OdK/451/2018 - ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Dňom zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod.
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený vo
SLSP, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000 6369 8274, VS: IČO alebo rodné
číslo záujemcu. Ponúkaná kúpna
cena musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. V prípade neprimerane nízkej ponuky môže správca všetky ponuky odmietnuť.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko a
právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH),
b. predmet kúpy (súbor majetku zverejnený v tomto ponukovom konaní),
c. ponúkanú kúpnu cenu za súbor majetku v eurách (číslom i slovom),
d. číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
e. telefónny a e-mailový kontakt,
f. aktuálny výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu
občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
g. dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
5. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
7. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
8. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca
následne vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice kúpnej
ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej zálohy na kúpnu
cenu, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
10. Predmet ponukového konania sa predáva tak ako „stojí a leží“.
11. Nadobúdateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri.

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

99

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

12. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K063492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štiglinc Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 980/26, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1954
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/275/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/275/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn. správcu S1969,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Ernest Štiglinc, nar. 22.05.1954, trvale bytom Dukelská 980/26, 017 01
Považská Bystrica, 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
17.08.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
V Trenčíne, dňa 17.08.2020
TPS Trustees k. s.
Mgr. Michal Tomášik, komplementár
správca konkurznej podstaty

K063493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Pružinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1986
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/923/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/923/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 19. 12. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Róbert
Pružinec, nar. 05. 07. 1986, trvale bytom: Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom. Súd zároveň
ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 31. 12. 2019 v
Obchodnom vestníku 250/2019.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Róbert Pružinec, nar. 05. 07. 1986, trvale bytom: Pod hájom
1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom, sa končí lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 17. 08. 2020
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K063494
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca
dlžníka: Erika Francová rod. Strečková nar. 29.8.1989 trvale bytom 017 01 Sverepec 532 (ďalej len ako „dlžník“/
Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/320/2020 zo dňa 27.7.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Erika Francová rod. Strečková nar. 29.8.1989 trvale bytom 017 01
Sverepec 532.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May
2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") – Erika Francová born Strečková born on 29.8.1989
residence 017 01 Sverepec 532 (hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with the
resolution of the District Court in Trenčín No. 40OdK/320/2020 dated on 27.7.2020 bankruptcy procedure
was declared on the debtors property.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 147/2020 dňa 31.7.2020.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. CB 147/2020 on
31.7.2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu ku spisovej značke 40OdK/320/2020. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Ján Súkeník, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days with the No: 40OdK/320/2020 to the adress: JUDr.
Ján Súkeník, with residence at Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica , Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribed
form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The
lodgment of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: 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, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate
published 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 note state or
announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with due professional care.
Documents proving facts stated in application have to be enclosed.
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 Justice 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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right. For
each secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order,
object and legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to
the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only
by publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is unknown from the documents of the debtor.
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).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
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 Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.
2015/848 z 20.mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Ján Súkeník, správca
JUDr. Ján Súkeník, bankruptcy administrator
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K063495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kreneková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dibrovova 840/21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/260/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/260/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Darina Vozárová, správca dlžníka Adriana Kreneková, trvale bytom Dibrovova 840/21, nar. 15.09.1991
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 22.07.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok
zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Sociálna poisťovňa, a.s.

IČO
308 074 84

Ulica
29. augusta

Číslo
8-10

Obec
Bratislava

PSČ
813 63

štát
SR

Prihlásená suma v €
909,50

Ing. Darina Vozárová
správca

K063496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janšík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 4007 / 41, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/227/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/227/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Darina Vozárová, správca dlžníka Jaroslav Janšík, trvale bytom Železničiarska 4007/41, 972 51 Handlová,
nar. 07.03.1959 týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 10.08.2020 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Intrum Slovakia s.r.o.

IČO
35 831 154

Ulica
Mýtna

Číslo
48

Obec
Bratislava

PSČ
810 00

štát
SR

Prihlásená suma v €
2.736,99

Ing. Darina Vozárová
správca
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K063497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišš Alexander, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Moštenec 145, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/895/2019 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/895/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Darina Vozárová, správca dlžníka Ing. Alexander Kišš, trvale bytom Dolný Moštenec 145, 017 01
Považská Bystrica, nar. 11.09.1956 týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 04.08.2020
Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
BL Finance, s.r.o.

IČO
44 307 683

Ulica
Šoltésovej

Číslo
14

Obec
Bratislava

PSČ
811 08

štát
SR

Prihlásená suma v €
1.650,76

Ing. Darina Vozárová
Správca, S1960

K063498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Fodor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 656/83, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1993
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/197/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/197/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Boženy Němcovej
13, 949 01 Nitra, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca dlžníka Attila
Fodor, nar. 03.05.1993, bytom Hlavná 656/83, 941 37 Strekov, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom: Attila Fodor - AF EUROPE TRANSPORT s miestom podnikania Madáchová 2586/84, 943 60 Nána, IČO:
46 814 663 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k. s., Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra, a to v úradných hodinách
počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na
tel.: 02/5752 7700.

V Nitre, dňa 06.08.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K063499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Fodor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 656/83, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1993
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/197/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/197/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Boženy Němcovej
13, 949 01 Nitra, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca dlžníka Attila
Fodor, nar. 03.05.1993, bytom Hlavná 656/83, 941 37 Strekov, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom: Attila Fodor - AF EUROPE TRANSPORT s miestom podnikania Madáchová 2586/84, 943 60 Nána, IČO:
46 814 663 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade
popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s.,
v nasledovnom tvare:

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

V Nitre, dňa 06.08.2020
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K063500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Fodor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 656/83, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1993
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/197/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/197/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Attila Fodor, nar. 03.05.1993, bytom Hlavná 656/83, 941 37 Strekov, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom: Attila Fodor - AF EUROPE TRANSPORT s miestom podnikania Madáchová 2586/84, 943 60 Nána, IČO:
46 814 663 (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn.:
30OdK/197/2020 zo dňa 29.07.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

108

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, Slovenská republika, so sídlom
správcovskej kancelária Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra, bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka.
Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 150/2020 zo dňa 05.08.2020.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Nitra, proc. no. 30OdK/197/2020, dated on 29th July 2020 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Attila Fodor, Hlavná 656/83, 941 37 Strekov, Slovak Republic, date of
birth: 03rd May 1993and our company HMG Recovery, k.s., registered office at Červeňova 14, 811 03
Bratislava, with registered office Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra Slovak Republic, company
identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak Republic No.: OV 150/2020
dated on 05th August 2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Nitra became valid on 06th August 2020. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

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

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

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

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

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

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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

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

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

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

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

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

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

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

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

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

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

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

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

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

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

K063501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michal nad Žitavou 290, 941 62 Michal nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1965

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. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/231/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/231/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Mária Kozárová, nar. 23.09.1965, bytom 941 62 Michal nad Žitavou
290, v konaní prebiehajúcom na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 23OdK/231/2019, touto cestou oznamuje
zámer zostaviť rozvrh výťažku v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K063502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Andó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky -, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.7.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/76/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/76/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty dlžníka Pavol Andó, nar. 21.7.1963, trvale bytom 94001 Nové Zámky
Súpisová položka č.1 – Iná majetková hodnota
- stav na bankovom účte vedeného v SLSP a.s., č.ú.: SK 42 0900 0000 0051 7090 0661 ku dňu 17.08.2020

Súpisová hodnota: 7829,86€

V Nových Zámkoch dňa 17.08.2020
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K063503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matyo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Horou 178 / 15, 951 01 Štitáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/166/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/166/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Jozef Matyo, nar. 22.05.1987, bytom Pod Horou 178/15, 951 01 Štitáre, podnikajúci
pod obchodným menom : Jozef Matyo RED ROSE, s miestom podnikania Pod Horou 178/15, 951 01 Štitáre,
IČO: 48 297 941, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.01.2016 v konkurznom konaní č. k.
31OdK/166/2020 v súlade s §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku patriaci do
konkurznej podstaty dlžníka. Do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zapísaný nasledovný majetok:
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

1.

Druh
súpisovej
Deň
Popis
zložky
zapísania
majetku
Motorové vozidlo OPEL CORSA-C, TYP/variant/verzia:CORSA/AG11/1A01A1ABCA5, VIN:W0L0XCF0866016217, Druh vozidla: Osobné
vozidlo,Kategória:M1,Druh(TYP):AB HATCHBACK 3DV., Zdvihový objem
valcov: 998.0cm3, Najvyšší výkon motora: 44.00kW, Prevodovka : MT/5,
Najvyššia prípustná celková hmotnosť: 1405kg, Prevádzková hmotnosť:
980kg , Farba: MODRÁ TMAVÁ, Druh paliva : BA 95, Druhy kolies:
Hnuteľná
DISKOVÉ, Počet najazdených kilometrov: 166 889, Ďalšie úradné 17.08.2020
vec
záznamy: SPÁJACIE ZARIADENIE: A50-X. Dátum prvej evidencie:
21.10.2005, Dátum prvej evidencie v SR: 21.10.2005, Stav
opotrebovanosti: zodpovedá veku a najazdeným kilometrom, poškriabaný
lak pozdĺž ľavej strany vozidla, poškriabaný predný nárazník na pravej
strane, posunutý zadný nárazník. Emisná kontrola do: 12/2021,Technická
kontrola do : 12/2021.

Súpisová
Dôvod zapísania hodnota v
EUR

§ 167h ods. 1
zákona č.7/2005
Z.z o konkurze a
reštrukturalizácii

800,-

V Nových Zámkoch dňa 17.08.2020
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K063504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Bolla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrasť 201, 946 54 Bajč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/202/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/202/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Tibor Bolla, nar. 07.07.1966, bytom Chrasť 201, 946 54 Bajč, podnikajúci
pod obchodným menom: Tibor Bolla, s miestom podnikania Chrasť 201, 946 54 Bajč, IČO: 41 609 077, vo veci
oddlženia dlžníka konkurzom, vedenom pod sp.zn.: 29OdK/202/2020, týmto v zmysle ust. § 85 ods. 2 Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Akademická 4, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na mob.č.: 0907/103 871.
V Nitre dňa 17.08.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K063505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Bolla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrasť 201, 946 54 Bajč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/202/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/202/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors
/es/ „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
/cs/ „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
/da/ „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
/de/ „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
/et/ „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
/en/ „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
/fr/ „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
/it/ „Invito all´ insinuazione di un credito. Termine da osservare“
/lv/ „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
/lt/ „Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal“
/hu/ „Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
/mt/ „Stedina ghal prezentazzjoni ta ´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati“
/nl/ „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“
/pl/ „Wezwanie do zgloszenia wierzytelności. Przestrzegać teminów“
/pt/ „Aviso de reclamacao 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 ilmoittamissen. 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 o insolventnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 29OdK/202/2020 zo dňa
10.08.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 157/2020 zo dňa 14.08.2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Tibor Bolla, nar. 07.07.1966, bytom Chrasť 201, 946 54 Bajč, podnikajúci pod obchodným
menom: Tibor Bolla, s miestom podnikania Chrasť 201, 946 54 Bajč, IČO: 41 609 077 (ďalej len „Dlžník“) a za
správcu dlžníka bol ustanovený Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická č. 4, 949 01 Nitra
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According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015
on Insolvency proceedings, as the bankruptcy truste of the debtor, I am obliged to inform you that based
on the Decision of District Court Nitra No. 29OdK/202/2020, dated 10.08.2020, published in Commercial
Journal No. 157/2020 on 14.08.2020, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor:
Tibor Bolla, birthdate 07.07.1966, with domicile at Chrasť 201, 946 54 Bajč, doing business under
a busines name Tibo Bolla, Chrasť 201, 946 54 Bajč, Slovakia, ID: 41 609 077 (hereinafter as the „Debtor“)
and simultaneously appointed Mgr. Roman Nagy, with seat of office at Akademická 4, 949 01 Nitra, as the
trusteee of the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
15.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

14.08.2020. Dňom

This resolution of the District Court Nitra was published on 14.08.2020. The bankruptcy was declared on
15.08.2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR).
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), a
claim that is not a claim against the substance is filed in the bankruptcy by application (§ 28 sec 1 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a 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.
During the bankruptcy, claims listed in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been
applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by
execution it self are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible
by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher ina order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZoKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 ods. 9 a 10 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
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pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZoKR).
In the bankruptcy a creditor, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by
the security right refferring to the property of the bankrupt, also applies his claim by the application.
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 i tis assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Nitra, so sídlom Štúrova 9,
949 68 Nitra, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the truste: JUDr. Roman Nagy, with seat at
Akademicka 4, 949 01 Nitra, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one copy the creditor will also deliver the
application to the District Court in Nitra, with seat Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia ( § 28 sec 2 BRA).
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).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199
sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3
ZoKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
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).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a reštrukturalizácia a musí obsahovať
základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
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subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
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 ZoKR).
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 ZoKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.

V Nitre dňa 17.08.2020 / In Nitra on 17.08.2020
JUDr. Roman Nagy , správca / Bankruptcy trustee

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

117

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

K063506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Bolla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrasť 201, 946 54 Bajč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/202/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/202/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Tibor Bolla, nar. 07.07.1966, bytom Chrasť 201, 946 54 Bajč, podnikajúci
pod obchodným menom: Tibor Bolla, s miestom podnikania Chrasť 201, 946 54 Bajč, IČO: 41 609 077 (ďalej len
„dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka konkurzom vedenom pod sp.zn.: 29OdK/202/2020, v súlade s ust. § 32 ods.
21 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“), týmto
zverejňuje bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky. Ide
o nasledovný bankový účet:
Číslo účtu /IBAN/: IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Výška preddavku: 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve 2% zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške stanovenej v ust. § 32 ods. 19 ZoKR 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 sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Nitre, dňa 17.08.2020

JUDr. Roman Nagy, správca
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K063507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lipták Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodná ul. 4657 / 2A, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/144/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/144/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 23OdK/144/2020 zo dňa 20.5.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Ľuboš LIPTÁK, nar. 11.9.1973, bytom Lodná ul.
2A/4657, Komárno t.č. Považská 192/5, 945 01 Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 99/2020 zo dňa 26.5.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR platí: "Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 17.8.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Ľuboš LIPTÁK, nar. 11.9.1973, bytom Lodná ul. 2A/4657, Komárno t.č.
Považská 192/5, 945 01 Komárno, v konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 23OdK/144/2020
sa končí, nakoľko správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K063508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Szarka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čalovec 207, 946 02 Čalovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/197/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/197/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10.8.2020, sp.zn: 31OdK/197/2020-19 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Róbert Szarka, nar. 6.1.1972, bytom Čalovec 207, 946 02 Čalovec, Slovenská republika,
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a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR
zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 157/2020 dňa 14.8.2020.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení,
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatný preddavok.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K063509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Szarka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čalovec 207, 946 02 Čalovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/197/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/197/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10.8.2020, sp.zn: 31OdK/197/2020-19 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Róbert Szarka, nar. 6.1.1972, bytom Čalovec 207, 946 02 Čalovec, Slovenská republika,
a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR
zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 157/2020 dňa 14.8.2020.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 8 ods.
4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení, správca oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu sp.zn.: 31OdK/197/2020 S 296 v kancelárii
správcu na adrese: Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, 1. posch. počas stránkových hodín v pracovných dňoch
Po-Pia od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo e-mailom na adrese:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K063510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárköziová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palatínova 67, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/202/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/202/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný deň v
pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je
vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813V uvedenej konkurznej veci
správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Podzámska 32,
Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod. do
12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred
dohodnúť na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813

V Nových Zámkoch dňa 17.08.2020

JUDr. Tatiana Timoranská , správca

K063511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Szarka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čalovec 207, 946 02 Čalovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/197/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/197/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potřebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
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(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka - Róbert Szarka, nar. 6.1.1972, bytom Čalovec 207, 946 02 Čalovec, Slovenská republika, (ďalej
len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.: 31OdK/197/2020-19 zo dňa 10.8.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor - Róbert Szarka, date of bird 6th of January 1972,
residency Čalovec 207, 946 02 Čalovec, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Nitra, No. 31OdK/197/2020-19 dated on 10th of August 2020, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 157/2020 dňa 14.8.2020. Dňom
15.8.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 157/2020 on 14th of
August 2020. Bankruptcy was declared on 15th of August 2020.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Richard Schwarz, správca, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: JUDr. Richard Schwarz , trustee, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, Slovak
Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 15.8.2020.
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The date 15th of August 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 en cashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/
Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link:https: //www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29sec. 4
BRA).
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
is alleged incurrency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Richard Schwarz, správca/trustee

K063512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárköziová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palatínova 67, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/202/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/202/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok vo výške dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový
účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK65 0900 0000 0051 4632 0253 pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok; ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť
preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

V Nových Zámkoch dňa 17.08.2020

JUDr. Tatiana TImoranská, správca

K063513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kmoch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strekov 209, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/242/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/242/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn.
S 1321, správca konkurznej podstaty dlžníka – Vladimír Kmoch, nar. 28.4.1961, bytom Strekov 209, 941 37
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Strekov, Slovenská republika, pod spisovou značkou správcovského spisu 23OdK/242/2019 S1321, oznamuje, že
3. kolo verejného ponukového konania (predaj pohľadávky) zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa
28.7.2020 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné,
nakoľko prihlásený záujemca ponúkol neprimerane nízku cenu.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K063514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puchovsky Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 94501, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/199/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/199/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Ján Puchovsky, nar. 30.05.1956, trvalý pobyt 945 01 Komárno, v
konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 23OdK/199/2020 týmto o z n a m u j e m, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Streďanská 1537/14, 955 01
Topoľčany, a to v nasledovných úradných hodinách:
Pondelok – Piatok: 10:00 - 16:00
Termín nahliadnutia prosím
lukas.grezdo@gmail.com

vopred

dohodnúť

na

tel.

čísle:

+ 421 903 215 770

alebo

e-mailom:

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K063515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puchovsky Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 94501, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/199/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/199/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Ján Puchovsky, nar. 30.05.1956, trvalý pobyt 945 01 Komárno, v
konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 23OdK/199/2020 týmto v súlade s
ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
o z n a m u j e m číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok
veriteľom.
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Číslo účtu pre vloženie kaucie: IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K063516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puchovsky Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 94501, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/199/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/199/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny
/Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines./
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
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(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka
Ján Puchovsky, nar. 30.05.1956, trvalý pobyt 945 01 Komárno, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/199/2020 zo dňa 05.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
proc. no. 23OdK/199/2020 from August 05, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Ján Puchovsky, born 30.05.1956, address 94501 Komárno, Slovak Republic, (hereinafter only „the
Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 155/2020 z 12.08.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 13.08.2020.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 155/2020
from August 12, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on August
13, 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§
166c BRA).
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3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1
BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy
only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Lukáš Grežďo, správca, Streďanská 1537/14, 955
01 Topoľčany, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Lukáš Grežďo, správca,
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered
sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
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8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c)
the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať, len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca
Mgr. Lukáš Grežďo, bankruptcy trustee

K063517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoeckle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 561 380
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z XIII. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Konkurzný súd:

Okresný súd Nitra

Sp. zn. súdneho spisu:

31K/19/2017

Sp. zn. správcovského spisu:

31K/19/2017 S1731

Úpadca:

Hoeckle s.r.o.

sídlo: Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO: 36 561 380 (ďalej len „Úpadca“)
Správca úpadcu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského
2, 949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1731 (ďalej len „Správca“)
Dátum zasadnutia:

03.04.2020 o 10.00 hod.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 –
Michle, IČO: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336 (ďalej len
„UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“) (hlasovanie per rollam)
2. DPP s.r.o., so sídlom Železničná 555/2, 935 23 Rybník, IČO: 36 819 573 (ďalej len „DPP s.r.o.“)
(hlasovanie per rollam)
Predmet hlasovania:
23.03.2020

Hlasovanie o „Žiadosti o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok“ zo dňa
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I.
Predseda veriteľského výboru otvoril trináste zasadnutie veriteľského výboru, ktoré bolo zvolané v zmysle § 38
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“) Správcom Úpadcu na deň 03.04.2020 o 10.00 hod.
Predseda veriteľského výboru ďalej v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko je na zasadnutí veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomná väčšina
členov veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru v tejto súvislosti skonštatoval, že do začiatku
zasadnutia veriteľského výboru doručila do kancelárie Správcu svoj hlasovací lístok spoločnosť DPP s.r.o.
a rovnako svoj hlasovací lístok doručil aj predseda veriteľského výboru. Tretí člen veriteľského výboru Ing. Alena
Polomčáková nedoručila svoj hlasovací lístok, v dôsledku čoho predseda veriteľského výboru skonštatoval, že
zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 03.04.2020 o 10.00 hod. sa zúčastnili len dvaja členovia
veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru ďalej skonštatoval, že dňa 26.03.2020 mu bola zo strany Správcu doručená
„Žiadosť o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok“ zo dňa 23.03.2020 (ďalej len „Žiadosť“), v zmysle ktorej
Správca požiadal o udelenie súhlasu s odplatným postúpením súboru peňažných pohľadávok Úpadcu bližšie
špecifikovaných v Žiadosti v prospech záujemcu, ktorý sa zapojil do II. kola verejného ponukového konania
vyhláseného zverejnením výzvy Správcu v Obchodnom vestníku č. 35/2020 zo dňa 20.02.2020 (K016155).
Predseda veriteľského výboru preto skonštatoval, že predmetom tohto zasadnutia veriteľského výboru je
hlasovanie o udelení súhlasu s odplatným postúpením súboru peňažných pohľadávok Úpadcu špecifikovaných
v Žiadosti.
Predseda veriteľského výboru ďalej tiež skonštatoval, že všetci členovia veriteľského výboru boli riadne
oboznámení s obsahom Žiadosti, nakoľko táto im bola doručená rovnako dňa 26.03.2020. Predseda veriteľského
výboru ďalej tiež poznamenal, že všetci členovia veriteľského výboru boli vyzvaní, aby sa zasadnutia veriteľského
výboru zúčastnili výlučne písomným hlasovaním v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR, t.j. zaslaním hlasovacieho lístku
Správcovi, a to najneskôr do dňa 03.04.2020 do 10.00 hod., t.j. do začiatku zasadnutia veriteľského výboru.
II.
Predseda veriteľského výboru pre úplnosť uviedol, že všetci členovia veriteľského výboru boli vyzvaní, aby
hlasovali o návrhu na prijatie nasledovného uznesenia:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31K/19/2017 na majetok úpadcu Hoeckle s.r.o., so
sídlom Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO: 36 561 380 (ďalej len „Úpadca“) určuje vo vzťahu k verejnému
ponukovému konaniu zverejnenému správcom LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 2,
949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísanému v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod
č. S1731 (ďalej len „Správca“) v Obchodnom vestníku č. 35/2020 zo dňa 20.02.2020 (K016155) za víťaza Jána
Sliackeho, nar. 23.08.1974, trvale bytom MDD 1521/41, 962 31 Veľká Lúka a súčasne v súlade s ust. § 83 ods. 1
písm. a) ZKR udeľuje Správcovi záväzný pokyn (súhlas) na uzatvorenie zmluvy o odplatnom postúpení
pohľadávok Úpadcu ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, a ktorých bližšia špecifikácia
bola uvedené v Žiadosti správcu o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok zo dňa 23.03.2020,
s Jánom Sliackym, nar. 23.08.1974, trvale bytom MDD 1521/41, 962 31 Veľká Lúka za odplatu vo výške 50,EUR.“
Po preskúmaní hlasovacích lístkov členov veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru konštatuje, že
výsledkom hlasovania je:
Hlasovanie:
Za:

0

hlasy

Proti:

2

hlasy

Zdržal sa:

0

hlasov

(UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., DPP s.r.o.)
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Na to predseda veriteľského výboru skonštatoval, že uznesenie v znení:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31K/19/2017 na majetok úpadcu Hoeckle s.r.o., so
sídlom Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO: 36 561 380 (ďalej len „Úpadca“) určuje vo vzťahu k verejnému
ponukovému konaniu zverejnenému správcom LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 2,
949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísanému v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod
č. S1731 (ďalej len „Správca“) v Obchodnom vestníku č. 35/2020 zo dňa 20.02.2020 (K016155) za víťaza Jána
Sliackeho, nar. 23.08.1974, trvale bytom MDD 1521/41, 962 31 Veľká Lúka a súčasne v súlade s ust. § 83 ods. 1
písm. a) ZKR udeľuje Správcovi záväzný pokyn (súhlas) na uzatvorenie zmluvy o odplatnom postúpení
pohľadávok Úpadcu ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, a ktorých bližšia špecifikácia bola
uvedené v Žiadosti správcu o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok zo dňa 23.03.2020, s Jánom Sliackym,
nar. 23.08.1974, trvale bytom MDD 1521/41, 962 31 Veľká Lúka za odplatu vo výške 50,- EUR.“
nebolo prijaté.
III.
Predseda veriteľského výboru následne skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia
veriteľského výboru a z tohto dôvodu zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 03.04.2020
_______________________________________________________
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
v zastúpení
Mgr. Ondrej Kolárik
predseda veriteľského výboru
Príloha:
Žiadosť o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok zo dňa 23.03.2020
Hlasovací lístok člena veriteľského výboru – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Hlasovací lístok člena veriteľského výboru – DPP s.r.o.

K063518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magušin Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 440, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/172/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/172/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Peter Magušin, nar. 01.05.1981, bytom 951 94 Hostie 440, podnikajúci pod obchodným
menom : Peter Magušin PEMA, s miestom podnikania 951 94 Hostie 440, IČO: 43 335 268 v konkurznom konaní
č. k. 31OdK/172/2020 v súlade s §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku patriaci do
konkurznej podstaty dlžníka. Do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zapísaný nasledovný majetok:
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

1.

Druh
súpisovej
zložky
majetku

Popis

Hnuteľná
vec

Motorové vozidlo VOLKSWAGEN MULTIVAN, TYP/variant/verzia:
7DB/-/-, VIN: WV2ZZZ70ZXH035542, Druh vozidla: Osobné vozidlo,
Kategória: M1, Druh karosérie : AC KOMBI, Zdvihový objem valcov:
2461.0cm3, Najväčší výkon motora: 75.00kW, Prevodovka : MT/5,
Najväčšia celková hmotnosť: 2620kg, Prevádzková hmotnosť: 1881kg
, Farba: BIELA, Druh paliva : NAFTA, Druhy kolies: DISKOVÉ, Počet
17.08.2020
najazdených kilometrov: 409972, Ďalšie úradné záznamy: AIRBAG,
KLIMATIZÁCIA, TÓNOVANÉ SKLÁ, NEZÁVISLÉ KÚRENIE. Dátum
prvej evidencie: 01.09.1998, Dátum prvej evidencie v SR: 03.12.2012,
Stav opotrebovanosti: zodpovedá veku a najazdeným kilometrom,
zachovalé. Emisná kontrola do: 02/2021,
Technická kontrola do : 02/2021.

Deň
zapísania

Číslo súpisovej
Druh
súpisovej
zložky majetku
Pohľadávka z účtu
zložky majetku
2.
Súpisová
Číslo účtu/
Deň
Mena
hodnota/
Banka
IBAN
zapísania
zostatková suma
SK 93 650 Poštová banka, a.s., so sídlom:
EUR
420,50
0000
0000 Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 17.08.2020
9263 4165
Slovenská republika, IČO: 31 340 890
Číslo súpisovej
Druh
súpisovej
zložky majetku
Pohľadávka z účtu
zložky majetku
3.
Súpisová
Číslo účtu/
Deň
Mena
hodnota/
Banka
IBAN
zapísania
zostatková suma
SK88
6500 Poštová banka, a.s., so sídlom:
EUR
30,18
0000
0000 Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 17.08.2020
3512 8581
Slovenská republika, IČO: 31 340 890

Dôvod zapísania

§ 167i ods. 1
zákona
č.7/2005
Z.z o konkurze a
reštrukturalizácii

Súpisová
hodnota v
EUR

3.500,-

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 zákona č.7/2005
Z.z
o
konkurze
a
reštrukturalizácii

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 zákona č.7/2005
Z.z
o
konkurze
a
reštrukturalizácii

V Nových Zámkoch dňa 17.08.2020
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K063519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magušin Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 440, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/172/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/172/2020
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Peter Magušin, nar. 01.05.1981, bytom 951 94 Hostie 440, podnikajúci pod obchodným
menom : Peter Magušin PEMA, s miestom podnikania 951 94 Hostie 440, IČO: 43 335 268 v konkurznom konaní
č. k. 31OdK/172/2020 v súlade s §167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) zverejňuje oznam o uplatnení
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námietky proti zapísaniu majetku do súpisu všeobecnej podstaty a to :
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

1.

Druh
súpisovej
zložky
majetku

Popis

Hnuteľná
vec

Motorové vozidlo VOLKSWAGEN MULTIVAN, TYP/variant/verzia:
7DB/-/-, VIN: WV2ZZZ70ZXH035542, Druh vozidla: Osobné vozidlo,
Kategória: M1, Druh karosérie : AC KOMBI, Zdvihový objem valcov:
2461.0cm3, Najväčší výkon motora: 75.00kW, Prevodovka : MT/5,
Najväčšia celková hmotnosť: 2620kg, Prevádzková hmotnosť: 1881kg
, Farba: BIELA, Druh paliva : NAFTA, Druhy kolies: DISKOVÉ, Počet
17.08.2020
najazdených kilometrov: 409972, Ďalšie úradné záznamy: AIRBAG,
KLIMATIZÁCIA, TÓNOVANÉ SKLÁ, NEZÁVISLÉ KÚRENIE. Dátum
prvej evidencie: 01.09.1998, Dátum prvej evidencie v SR: 03.12.2012,
Stav opotrebovanosti: zodpovedá veku a najazdeným kilometrom,
zachovalé. Emisná kontrola do: 02/2021,
Technická kontrola do : 02/2021.

Deň
zapísania

Číslo súpisovej
Druh
súpisovej
zložky majetku
Pohľadávka z účtu
zložky majetku
2.
Súpisová
Číslo účtu/
Deň
Mena
hodnota/
Banka
IBAN
zapísania
zostatková suma
SK 93 650 Poštová banka, a.s., so sídlom:
EUR
420,50
0000
0000 Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 17.08.2020
9263 4165
Slovenská republika, IČO: 31 340 890
Číslo súpisovej
Druh
súpisovej
zložky majetku
Pohľadávka z účtu
zložky majetku
3.
Súpisová
Číslo účtu/
Deň
Mena
hodnota/
Banka
IBAN
zapísania
zostatková suma
SK88
6500 Poštová banka, a.s., so sídlom:
EUR
30,18
0000
0000 Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 17.08.2020
3512 8581
Slovenská republika, IČO: 31 340 890

Dôvod zapísania

§ 167i ods. 1
zákona
č.7/2005
Z.z o konkurze a
reštrukturalizácii

Súpisová
hodnota v
EUR

3.500,-

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 zákona č.7/2005
Z.z
o
konkurze
a
reštrukturalizácii

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 zákona č.7/2005
Z.z
o
konkurze
a
reštrukturalizácii

U správcu bola uplatnená nasledujúca námietka manželky dlžníka v plnom ( anonymizovanom) znení: „ Jana
Magušinová, rod. Košíková, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom : XY, Bánovce nad Bebravou, štátne občianstvo : SR,
rodičovská dovolenka v konkurznom konaní č.k. 31OdK/172/2020 vedenom voči môjmu manželovi: Petrovi
Magušinovi, nar. 1.5.1981, trvale bytom Hostie 440, prechodne na adrese Bánovce nad Bebravou, Husitská
1325/28, štátne občianstvo SR, súkromný podnikateľ podnikajúci pod obchodným menom Peter Magušin PEMA,
IČO: 43 335 268, podávam v zmysle prísl. ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii tieto námietky
voči súpisu majetku do podstaty a to hnuteľného majetku – osobného motorového vozidla zn Volkswagen
Transporter, EČV: BN 665CL a žiadam o jeho vylúčenie z podstaty z nasledovných dôvodov:
S manželom som uzatvorila manželstvo dňa 13.06.2019, pričom dňa 9.7.2020 bol na manžela, ako úpadcu
Okresným súdom Nitra vyhlásený konkurz/oddĺženie/ a za správcu konkurznej podstaty bola zvolená Mgr. Ing.
Michaela Vadkerti, zn. spr. S 1932, ktorá následne vykonala s mojím manželom, ako úpadcom súpis majetku, do
ktorého bol zahrnutý aj majetok – a to hnuteľná vec – motorové voz. Zn. Volkswagen Transporter, EČV: BN 665
CL
Uvedený postup a zápis tohto majetku bol vykonaný v rozpore so zákonom, nakoľko predmetné vozidlo, hoci som
získala po vzniku BSM, avšak bolo nadobudnuté darom z finančných prostriedkov od môjho otca, ktorý
toto predmetné vozidlo zakúpil a v hotovosti aj vyplatil, rovnako ako aj všetky výdavky spojené
s prepisom na prísl. ODI priamo na moje meno.
V zmysle ustanovení § 143 a nasl. Občianskeho zákonníka, sú upravené výnimky, ktoré ustanovujú, že v určitých
prípadoch veci nadobudnuté počas manželstva nepatria BSM:
a) veci získané dedičstvom,
b) veci získané darovaním,
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c) veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov,
d) veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve
pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Dôkaz: prehlásenie o dare zo strany darcu
Zákon považuje za spravodlivé vyňať veci nadobudnuté vyššie uvedenými spôsobmi z bezpodielového
spoluvlastníctva manželov. Tieto veci tvoria oddelený ( samostatný) majetok toho manžela, ktorý ich nadobudol.
Rovnako nesúhlasím s tým, aby správca požadoval výpis z môjho bankového účtu vedený v Poštovej banke,
nakoľko ide o môj účet, ktorý nepatrí rovnako do BSM, nakoľko som si ho založila ešte pred uzatvorením
manželstva a teda sa nejedná o majetok patriaci do BSM.
Podľa § 167j ods 2 ZoKR, kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky trvá na
zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať správcu od
správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu
žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo
súpisu vylúči.
Mám za to, že uvedené dôvody sú dostatočné pre to, aby bolo mojím námietkam vyhovené a veci nepatriace
do BSM boli zo súpisu majetku úpadcu vylúčené“
Ako príloha k námietkam bolo doložené nasledujúce čestné prehlásenie v plnom (anonymizovanom) znení:
„ Podpísaný Ľubomír Košík, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Bánovce nad Bebravou, XY týmto čestne
prehlasujem, že som svojej dcére Jane Magušinovej, rod . Košíkovej, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom
Bánovce nad Bebravou, XY poskytol po svadbe, ako svadobný dar finančné prostriedky vo výške 4.000,Eur, z ktorých som priamo predávajúcemu vyplatil kúpnu cenu a následný prepis motorového vozidla zn.
Volkswagen Transporter, EČV: BN 665 CL priamo na jej meno.
Z dôvodu, že som predmetné vozidlo zakúpil a mal v úmysle ho hneď darovať svojej dcére, prepis vozidla
sa realizoval už priamo na ňu, ako obdarovanú z dôvodu ušetrenia ďalších správnych poplatkov“.
Podpis Ľubomíra Košíka na čestnom prehlásení bol úradne osvedčený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou
dňa 29.07.2020 , podľa osvedčovacej knihy č. 1522/2020.
S obsahom námietky voči zapísaniu majetku do súpisu je možné sa bližšie oboznámiť zo správcovského spisu, v
ktorom je námietka založená.
Poučenie:
§ 167i ods. 1 ZKR: „ 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. V prípade stretu viacerých
konkurzov rozhoduje poradie podania návrhov na vyhlásenie konkurzu.“
§ 167j ods. 1 ZKR: „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.“
§ 167j ods. 2 ZKR: „ Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky
trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku
žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní
majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky
neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.
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V Nových Zámkoch dňa 17.08.2020
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K063520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Desat
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 2779/6, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/203/2020 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/203/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca dlžníka Tibor Desat, nar. 03.01.1953, bytom Česká 2779/6,
945 01 Komárno, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 30OdK/203/2020, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v
kancelárii správcu na adrese: Školská 13, 936 01 Šahy v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase
od 08:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
dobos.spravca@gmail.com, prípadne telefonicky na: +421 904 557 344
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca

K063521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Desat
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 2779/6, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/203/2020 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/203/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca Tibor Desat, nar. 03.01.1953, bytom Česká 2779/6, 945 01 Komárno oznamujeme, že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 30OdK/203/2020 zo dňa 07.08.2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 157/2020 zo dňa 14.08.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Tibor Desat, born on 03.01.1953, permanent
adress Česká 2779/6, 945 01 Komárno, our duty is to inform you, that with the resolution of the District
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

137

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

Court Nitra, No. 30OdK/203/2020 on the 07.08.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No.
157/2020 from 14.08.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and appointed PhDr. JUDr. Igor Doboš,
PhD., LL.M., MBA as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be
considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
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residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.

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

K063522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Desat
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 2779/6, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/203/2020 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/203/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca dlžníka: Tibor Desat, nar. 03.01.1953, bytom Česká
2779/6, 945 01 Komárno, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 30OdK/203/2020, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie
pohľadávky - číslo účtu je IBAN: SK58 0900 0000 0051 7127 3823 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

140

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

K063523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bölcskei Nikita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 106, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/142/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/142/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 20.5.2020
v právnej veci č.k. 27OdK/142/2020 majetok dlžníka : Nikita Bölcskei, nar. 12.01.1982, bytom Veľké Kosihy č.
106 týmto o z n a m u j e m , že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu vedeného vo veci č.k. 27OdK/142/2020 v kancelárii správcu na adrese: ul. M. R. Štefánika 4,
940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadame podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom:
judrjaromirvalent@stonline.sk, príp. telefonicky na tel. č: 00 421 907 734 692.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : JUDr. Jaromír Valent , ul. M. R. Štefánika 4,
940 01 Nové Zámky a to prednostne elektronicky cez portál slovensko.sk, alebo emailom, príp. poštou.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 27.7.2020

K063524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bölcskei Nikita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 106, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/142/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/142/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 20.5.2020
v právnej veci č.k. 27OdK/142/2020 majetok dlžníka : Nikita Bölcskei, nar. 12.01.1982, bytom Veľké Kosihy č.
106, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem v právnej veci č. k. 27OdK/142/2020 číslo bankového účtu,
na ktorý môžu veritelia skladať preddavok pre popretie pohľadávky a to na účet vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK07
0900 0000 0051 4905 0295 .
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Súčasne upovedomujem veriteľov, že v zmysle § 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;“
§ 32 ods. 19 ZKR : „ Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10.000 eur.“
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.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 27.7.2020

K063525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Zerinvári
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 21/44, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1984
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/3/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/3/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32OdK/3/2020 zo dňa 16.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Pavel Zerinvári, nar. 31.05.1984, bytom Komenského 21/44, 937 01 Želiezovce, Slovenská republika
/ďalej v texte len „Dlžník“/ a zároveň som bol ustanovený za správcu. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 15/2020 dňa 23.01.2020.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznamy majetku Dlžníka priložených k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Pavel Zerinvári, nar. 31.05.1984, bytom Komenského 21/44,
937 01 Želiezovce, Slovenská republika, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
JUDr. Ladislav Timuľák
správca

K063526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szajkó Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 285, 945 18 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1976
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/186/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/186/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Jozef Szajkó, nar. 02.03.1976, bytom 945 18 Kamenný Most 285,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Szajkó, s miestom podnikania 943 58 Kamenný Most 285, IČO: 44
982 399, konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do
súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020 pod por. č. 1.
Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 149/2020 zo dňa 04.08.2020.
V stanovenej lehote do 10:00 hod. dňa 17.08.2020 správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda
skončilo neúspešne.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K063527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szajkó Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 285, 945 18 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/186/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/186/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Jozef Szajkó, nar. 02.03.1976, bytom 945 18 Kamenný Most 285,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Szajkó, s miestom podnikania 943 58 Kamenný Most 285, IČO: 44
982 399, konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do
súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020 pod por. č. 2.
Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 149/2020 zo dňa 04.08.2020.
V stanovenej lehote do 10:00 hod. dňa 17.08.2020 správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda
skončilo neúspešne.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K063528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szajkó Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 285, 945 18 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
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Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/186/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/186/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Jozef Szajkó, nar. 02.03.1976, bytom 945 18 Kamenný Most 285,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Szajkó, s miestom podnikania 943 58 Kamenný Most 285, IČO: 44
982 399, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.12.2019, v súlade s ust. § 167n zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. 167p a nasl. ZoKR
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020 pod por. č. 2.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuky sa podávajú písomne v listinnej forme na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská
3, 949 01 Nitra, v zapečatenej obálke s označením „Szajkó - ponukové konanie neotvárať“ v lehote do
02.09.2020, a to do 10:00 hodiny posledného dňa lehoty. Na ponuky, ktoré budú pre nedostatočné alebo
nesprávne označenie obálky otvorené správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas sa
nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie na pošte pred uplynutím stanovenej
lehoty. Zmeškanie lehoty na predkladanie ponúk nemožno odpustiť. Na ponuky, ktoré nebudú doručené
včas správca neprihliada.
2. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky správca neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať :
o Označenie majetku, na ktorý sa jeho ponuka vzťahuje.
o Návrh cenovej ponuky (kúpnu cenu) v súhrnnej výške za všetky predmety speňažovania
a zároveň jednotlivo za každý jednotlivý predmet speňažovania samostatne.
o Doklad o zaplatení zábezpeky.
o Označenie záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca právnickou osobou.
o Číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, v prípade jeho neúspechu vo
verejnom ponukovom konaní.
4. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať čo i len jednu z náležitostí podľa bodu 3 správca neprihliada.
5. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet správcu
IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499 6173, BIC: TATRSKBX, pod variabilným symbolom: 311862020.
Zloženie zábezpeky je možné výlučne bezhotovostne. Zábezpeka musí byť uhradená záujemcom
v prospech účtu správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zábezpeka sa považuje za
uhradenú v okamihu, v ktorom bola v plnej výške pripísaná v prospech účtu správcu. Na ponuku, kde
nebude záujemcom zložená zábezpeka riadne a včas správca neprihliada.
6. Otváranie obálok s ponukami vykoná správca bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení obálok skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční
v lehote päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Dňom nasledujúcim po
zverejnení vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku sa ponukové konanie končí.
7. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle týchto podmienok
ponukového konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Neprimerane nízku ponuku je
správca oprávnený odmietnuť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb
správcu.
8. Právo víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že žiadna z
oprávnených osôb nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZoKR. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 ZoKR uplatní právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty riadne a včas, víťazovi ponukového konania správca vráti zloženú zábezpeku
v lehote desať pracovných dní odo dňa uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
oprávnenou osobou.
9. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku v lehote desať pracovných dní odo dňa
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zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zábezpeka zložená víťazom
ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny.
10. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná je povinný uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu v lehote šesťdesiat dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
11. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako víťazná a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom,
zložená zábezpeka vo výške 20 % predstavuje pokutu v prospech konkurznej podstaty za porušenie
podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V takom prípade je správca
záujemcovi povinný vrátiť len 80 % sumy zloženej zábezpeky.
12. Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K063529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szajkó Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 285, 945 18 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/186/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/186/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Jozef Szajkó, nar. 02.03.1976, bytom 945 18 Kamenný Most 285,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Szajkó, s miestom podnikania 943 58 Kamenný Most 285, IČO: 44
982 399, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.12.2019, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku (vozidla) zapísaného do súpisu, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020 pod por. č. 1.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuky sa podávajú písomne v listinnej forme na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská
3, 949 01 Nitra, v zapečatenej obálke s označením „Szajkó - ponukové konanie neotvárať“ v lehote do
02.09.2020, a to do 10:00 hodiny posledného dňa lehoty. Na ponuky, ktoré budú pre nedostatočné alebo
nesprávne označenie obálky otvorené správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas sa
nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie na pošte pred uplynutím stanovenej
lehoty. Zmeškanie lehoty na predkladanie ponúk nemožno odpustiť. Na ponuky, ktoré nebudú doručené
včas správca neprihliada.
2. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky správca neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať :
o Označenie majetku, na ktorý sa jeho ponuka vzťahuje.
o Návrh cenovej ponuky (kúpnu cenu).
o Doklad o zaplatení zábezpeky.
o Označenie záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca právnickou osobou.
o Číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, v prípade jeho neúspechu vo
verejnom ponukovom konaní.
4. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať čo i len jednu z náležitostí podľa bodu 3 správca neprihliada.
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5. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet správcu
IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499 6173, BIC: TATRSKBX, pod variabilným symbolom: 311862020.
Zloženie zábezpeky je možné výlučne bezhotovostne. Zábezpeka musí byť uhradená záujemcom
v prospech účtu správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zábezpeka sa považuje za
uhradenú v okamihu, v ktorom bola v plnej výške pripísaná v prospech účtu správcu. Na ponuku, kde
nebude záujemcom zložená zábezpeka riadne a včas správca neprihliada.
6. Otváranie obálok s ponukami vykoná správca bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení obálok skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční
v lehote päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Dňom nasledujúcim po
zverejnení vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku sa ponukové konanie končí.
7. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle týchto podmienok
ponukového konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Neprimerane nízku ponuku je
správca oprávnený odmietnuť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb
správcu.
8. Právo víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že žiadna z
oprávnených osôb nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZoKR. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 ZoKR uplatní právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty riadne a včas, víťazovi ponukového konania správca vráti zloženú zábezpeku
v lehote desať pracovných dní odo dňa uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
oprávnenou osobou.
9. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku v lehote desať pracovných dní odo dňa
zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zábezpeka zložená víťazom
ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny.
10. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná je povinný uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu v lehote šesťdesiat dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
11. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako víťazná a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom,
zložená zábezpeka vo výške 20 % predstavuje pokutu v prospech konkurznej podstaty za porušenie
podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V takom prípade je správca
záujemcovi povinný vrátiť len 80 % sumy zloženej zábezpeky.
12. Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K063530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 736, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/205/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/205/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Nagy, narodený 18.04.1964, bytom Čenkov
736, 943 52 Mužla oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
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LEGES Recovery k.s., správca

K063531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 736, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/205/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/205/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
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ako správca úpadcu Juraj Nagy, nar. 18.04.1964, bytom Čenkov 736, 943 52 Mužla (ďalej len „úpadca“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 29OdK/205/2020, zo dňa 10.08.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner Juraj Nagy, d.o.b.: 18th April 1964, residing Čenkov 736,
943 52 Mužla (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Nitra, No. 29OdK/205/2020 dated 10th August 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 157/2020 zo dňa 14.08.2020.
Dňom 15.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 157/2020 on 14th August 2020.
Bankruptcy was declared on 15th 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. (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s ust. § 199 ods. 9 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. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01 Nitra, Slovensko a v jednom rovnopise na
súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§
167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. 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).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01
Nitra, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

3. 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
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pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
3. If the creditor delivers the application later to the insolvency practitioner, 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 insolvency practitioner. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the insolvency practitioner in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA).

4. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the debtor, 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).

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

6. 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).
6. 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).

7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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8. 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).
8. 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).

9. 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).
9. 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).

10. 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).
10. 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 insolvency practitioner 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 insolvency practitioner with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

11. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
nasledovnej
webovej
adrese:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
11. 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.

12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and
Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.

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 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents which prove stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
14. Only another registered creditor is authorised to deny any other registered claim.

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

16. 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).
16. 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 insolvency practitioner, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he
is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

V Banskej Bystrici, dňa 17.08.2020
In Banskej Bystrici, on 17th August 2020

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner
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K063532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 736, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/205/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Nagy, nar. 18.04.1964, bytom Čenkov 736,
943 52 Mužla, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka a.s., IBAN:
SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. 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 Banskej Bystrici, dňa 17.08.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K063533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Berkiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešmák 326, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1969
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/136/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/136/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Boženy Němcovej
13, 949 01 Nitra, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Iveta
Berkiová, nar. 07.07.1969, bytom Šahy, Tešmák č. 326 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia
§ 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že ukončuje konkurz Dlžníka z dôvodu,
že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
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V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Nitre, dňa 17.08.2020
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K063534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bajan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 466/37, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/247/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/247/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 16.12.2019, sp. zn. 23OdK/247/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 247/2019 zo dňa 23.12.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Bc. Dušan Bajan, nar.
11.07.1976, bytom M. R. Štefánika 466/37, 934 01 Levice (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Bc. Dušan Bajan,
nar. 11.07.1976, M. R. Štefánika 466/37, 934 01 Levice končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K063535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Čery
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 16, - Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1972
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/50/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/50/2019
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27OdK/50/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Štefan Čery, nar. 23.10.1972, bytom Nové Zámky, T. Vansovej č. 16, v zmysle
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
3. Alektum, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 44 721 587, vo výške 5.285,46 €.
4. BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, vo výške
1.129,98 €.
LexCreditor k.s.

K063536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Beníšek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka 554/14, 951 75 Beladice - Pustý Chotár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/137/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/137/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 12.05.2020, sp. zn. 30OdK/137/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 94/2020 zo dňa 19.05.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marek Beníšek, nar. 24.03.1979,
bytom Úzka 554/14, 951 75 Beladice - Pustý Chotár (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
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ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marek Beníšek, nar. 24.03.1979, bytom
Úzka 554/14, 951 75 Beladice - Pustý Chotár končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K063537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Čery
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 16, - Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1972
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/50/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/50/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Štefan Čery, nar. 23.10.1972, bytom Nové Zámky, T. Vansovej č. 16, týmto v
zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Štefan Čery, nar. 23.10.1972, bytom Nové Zámky, T.
Vansovej č. 16, zrušuje.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K063538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OLYMPS DOOR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 254 998
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/1/2018/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/1/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Sp. zn.: 30K/1/2018
Sp. zn. správcu: 30K/1/2018 S1565

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
OLYMPS DOOR s.r.o. so sídlom Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 47 254 998
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 ust. § 38 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa konalo zasadnutie veriteľského výboru „per rollam“ úpadcu OLYMPS DOOR s.r.o. so sídlom Á.
Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 47 254 998 v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn.: 30K/1/2018 (ďalej aj
„úpadca“).

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1.

Prezencia,

2.

Hlasovanie o uložení záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu

3.

Rôzne, záver.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru

1.
Global Steel AG, Rhypark/Rheinweg 4, Schaffhausen 8200, Švajčiarska konfederácia,
Marekom Radačovským, advokátom
2.

Ing. Karol Poliačik, Zoborská 957/33, 040 01 Košice – Sever, IČO: 46565515, osobne

3.

ZIOWA s.r.o., Stará baštová 2/963, 040 01 Košice, IČO: 47 457 597, osobne

zast. JUDr.

Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:

V rámci druhého bodu programu zasadnutia veriteľského výboru prebehlo hlasovanie o uložení záväzného
pokynu na speňaženie majetku úpadcu na základe doručenej Žiadosti o uloženie záväzného pokynu. V rámci
druhého bodu programu prebehlo písomné hlasovanie členov veriteľského výboru (hlasovanie „per rollam“),
v zmysle ktorého sú výsledky nasledovné:

Za: 3 (Global Steel AG, Ing. Karol Poliačik, ZIOWA s.r.o.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Vzhľadom k uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie:

„Správcovi sa ukladá speňažiť Majetok Úpadcu formou priameho predaja v zmysle ust. § 92 ods. 1, písm. e) ZKR,
spoločnosti Belatti, s.r.o. za navrhovanú kúpnu cenu za nehnuteľnosti vo výške 900.000,00 EUR a za hnuteľné
veci, motorové vozidlá a pohľadávky vo výške 100.000,00 EUR a to za primeraného zachovania podmienok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stanovených v I. kole verejného ponukového konania. Záujemca bude povinný do 15 dní odo dňa doručenia
uloženého záväzného pokynu uzatvoriť so Správcom dohodu o zmluvnej pokute a zároveň zložiť na účet správy
konkurznej podstaty prepadnú zábezpeku vo výške 100.000,00 EUR, ktorá sa v prípade uzavretia kúpnych zmlúv
započíta na kúpnu cenu a v prípade, že nedôjde k uzavretiu kúpnych zmlúv ani do 45 dní odo dňa uloženia
záväzného pokynu tak sa započíta na zmluvnú pokutu vo výške 100.000,00 EUR, na základe dohody o zmluvnej
pokute.“

V rámci tretieho bodu programu sa skonštatovalo, že všetky body programu boli vyčerpané a zasadnutie
veriteľského výboru sa skončilo.

V Košiciach dňa 14.08.2020

Global Steel AG, v zast.
JUDr. Marek Radačovský, advokát

K063539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikle Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska ulica 256 / 20, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/194/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/194/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Peter Mikle, nar. 25.10.1968, bytom Cintorínska 256/20, 935 21 Tlmače, podnikajúci pod obchodným
menom Peter Mikle PM, s miestom podnikania Cintorínska ulica 256/20, 935 21 Tlmače, IČO: 40 315 541 (ďalej
len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852763 alebo na e-mail:
spravca@holeckovaskp.sk
JUDr. Martina Holečková, správca

K063540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikle Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska ulica 256 / 20, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/194/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/194/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Peter Mikle, nar. 25.10.1968, bytom Cintorínska 256/20, 935 21 Tlmače, podnikajúci pod obchodným
menom Peter Mikle PM, s miestom podnikania Cintorínska ulica 256/20, 935 21 Tlmače, IČO: 40 315 541 (ďalej
len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32
ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a
to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok možno zložiť na účet č. SK24 1100 0000 0029 4106 1218, TATRSKBX, vedený v Tatra banka a.s.;
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Martina Holečková, správca

K063541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1984
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/146/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Róbert Václav, nar. 19. 12. 1984, bytom: Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, podnikajúci pod obchodným
menom: Róbert Václav, IČO: 51 069 334, s miestom podnikania: Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, súpisovej
zložky č. 1.
č.
súpisová
opis
zl.
hodnota
obchodný podiel dlžníka, Róberta Václava, v spoločnosti Jambi s.r.o., IČO: 48 174 416, so sídlom: 935 68 Čaka 127,
1 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele Sro, vo vložke č. 39166/N, vo veľkosti 100 % zo 5 000,00 €
základného imania 5 000,00 €

2. Záujemcom podpísaná ponuka v slovenskom jazyku musí byť doručená do kancelárie správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, do dňa 04. 09. 2020 do 14:00 hod. v obálke s viditeľným označením
"Ponuka Václav", inak sa na ňu neprihliada. Ponuku možno doručiť v stanovenom termíne s označením "Ponuka
Václav" aj elektronicky do elektronickej schránky správcu; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby na podanie elektronického podania, inak sa na
podanie neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za obchodný podiel,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- záujemcom podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z., ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas
so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým
spôsobom, akým súhlas udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
231462019.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá odplata. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, pri ktorých by nebol dosiahnutý účel speňaženia (napr.
neprimerane nízka cenová ponuka).
6. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za odplatu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto odplatu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
7. Víťaz ponukového konania (nadobúdateľ) bude vyhodnotený a zálohy na ponúknuté kúpne ceny budú
neúspešným záujemcom vrátené na účet uvedený v ponuke záujemcu do troch týždňov od skončenia
ponukového konania. Víťazovi ponukového konania sa záloha započíta do odplaty.
8. Náklady súvisiace s prevodom obchodného podielu znáša nadobúdateľ.
9. Správca nezodpovedá za stav obchodnej spoločností a jej bonitu, nie je povinný zadovážiť doklady k
obchodnej spoločnosti, tieto je povinný si zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
10. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K063542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikle Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska ulica 256 / 20, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/194/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/194/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Peter Mikle, nar.: 25.10.1968, trvale bytom Cintorínska 256/20, 935 21 Tlmače, obchodné meno Peter Mikle
PM, miesto podnikania Cintorínska ulica 256/20, 935 21 Tlmače, IČO: 40 315 541 (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 03.08.2020, sp. zn.
28OdK/194/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 153/2020 dňa 10.08.2020 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Martina Holečková so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949
01 Nitra, značka správcu: S1900 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Peter Mikle, born on 25.10.1968, with permanent address at Cintorínska 256/20, 935 21
Tlmače, business name Peter Mikle, with business residence Cintorínska ulica 256/20, 935 21 Tlmače, ID No.:
40 315 541 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Nitra of 03.08.2020, ref. No. 28OdK/194/2020 published in the Commercial report No. 153/2020 of 10.08.2020
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Martina Holečková with its office at Štefánikova 9, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1900 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
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application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 13.08.2020
Nitra, on 13.08.2020
JUDr. Martina Holečková, správca dlžníka
JUDr. Martina Holečková, trustee of the bankrupt

K063543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 3898/59A, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1978
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/102/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/102/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
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1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Jozef Kováč, nar. 27. 02. 1978, bytom: Partizánska 3898/59A, 942 01 Šurany, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom: Jozef Kováč, IČO: 40 060 039, s miestom podnikania: Partizánska 3898/59A, 942 01
Šurany, súpisovej zložky č. 1.
č.
súpisová
opis
zl.
hodnota
obchodný podiel dlžníka, Jozefa Kováča, v spoločnosti JOKOW WORKS s.r.o., IČO: 282 51 601, so sídlom: Údolní 401/38,
1 Veveří, 602 00 Brno, Česko, zapísanej v obchodnom registri, vedeného Krajským súdom v Brne, v oddiele C, vo vložke 7 409,88 €
58806, vo veľkosti 100 % zo základného kapitálu 200 000,00 Kč

2. Záujemcom podpísaná ponuka v slovenskom jazyku musí byť doručená do kancelárie správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, do dňa 04. 09. 2020 do 14:00 hod. v obálke s viditeľným označením
"Ponuka Kováč", inak sa na ňu neprihliada. Ponuku možno doručiť v stanovenom termíne s označením predmetu
"Ponuka Kováč" aj elektronicky do elektronickej schránky správcu; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby na podanie elektronického podania, inak sa na
podanie neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za obchodný podiel,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- záujemcom podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z., ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas
so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým
spôsobom, akým súhlas udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
281022020.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá odplata. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, pri ktorých by nebol dosiahnutý účel speňaženia (napr.
neprimerane nízka cenová ponuka).
6. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za odplatu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto odplatu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
7. Víťaz ponukového konania (nadobúdateľ) bude vyhodnotený a zálohy na ponúknuté kúpne ceny budú
neúspešným záujemcom vrátené na účet uvedený v príslušnej ponuke do troch týždňov od skončenia
ponukového konania. Víťazovi ponukového konania sa záloha započíta do odplaty.
8. Náklady súvisiace s prevodom obchodného podielu znáša nadobúdateľ.
9. Správca nezodpovedá za stav obchodnej spoločností a jej bonitu, nie je povinný zadovážiť doklady k
obchodnej spoločnosti, tieto je povinný si zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
10. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
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B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K063544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 301, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1965
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/88/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/88/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 poslednej vety zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
v konkurznej veci dlžníka: Júlia Tóthová, nar. 28. 04. 1965, bytom: 946 21 Veľké Kosihy 301, zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty.
Nitra 17. 08. 2020
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K063545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5246/15, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/201/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/201/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Miroslav Borka, nar. 19.08.1966, bytom Terezie Vansovej 5246/15, 940 02
Nové Zámky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde NITRA, č. k. 30OdK/201/2020, 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: Lodná 2A, 94501 Komárno, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.0012.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
vasek@spravca.eu. V dôsledku opatrení Úradu vlády SR prijatých v súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia korona
vírusu na území SR až do odvolania správca vyžaduje od všetkých osôb nahliadajucich do spisu použitie
ochranných rúšok, respirátorov, alebo iných obdobných ochranných prostriedkov. Správca úpadcu so zreteľom na
bezpečnosť a ochranu zdravia občanov SR preferuje možnosť, že účastníci konania písomne alebo mailom
požiadajú o vyhotovenie el. kópií dokumentov, ktoré im budú zaslané prostredníctvom mailovej komunikácie.
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K063546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5246/15, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/201/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/201/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Miroslav Borka, nar. 19.08.1966, bytom Terezie Vansovej 5246/15, 940 02
Nové Zámky, týmto oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. 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. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá a/ zo sumy spornej pohľadávky, b/ zo sumy, v ktorej bola popretá (ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky) a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok sa skladá na účet
správcu, č. ú., IBAN: SK24 1100 0000 0029 3427 9948 vedený v Tatra banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.

K063547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5246/15, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/201/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/201/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
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(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
Miroslav Borka, nar. 19.08.1966, bytom Terezie Vansovej 5246/15, 940 02 Nové Zámky, že bol na majetok
úpadcu uznesením Okresného súdu NITRA, spis. zn. 30OdK/201/2020 zo dňa 07.08.2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 157/2020 zo dňa 14.08.2020 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený
Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A, 94501 Komárno.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Miroslav Borka, born 19.08.1966, res.Terezie Vansovej 5246/15, 940 02 Nové Zámky,
our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Nitra, No. 30OdK/201/2020 dated on the
07.08.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 157/2020 from 14.08.2020 proclaimed bankruptcy of
the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Alexej Vašek, office: Lodná 2A, 94501 Komárno, as the trustee in
bankruptcy, as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „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 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
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28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 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, 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).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

K063548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madáchova 2574/72, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/164/2020 S1996

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 20.08.2020

Okresný súd Nitra
31OdK/164/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca dlžníka Monika Nagyová, nar. 31.05.1965, bytom
Madáchova 2574/72, 943 60 Nána v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.
k. 31OdK/164/2020 týmto vyhlasuje:
Ponukové konanie 2. Kolo
v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie § 167p ZKR Ponukové konanie – 2. Kolo
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania sú spoluvlastnícke podiely dlžníka na nehnuteľných veciach zapísané
pod por. č. 1 – 2
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej
Druh
položky
pozemku
majetku

1

Nehnuteľná
vec

Názov
Výmera Štát,
katastrálneho
(m²)
Obec
územia

Zastavaná
plocha
a 626
nádvorie

Číslo
súpisovej Typ
súpisnej Štát,
položky majetku položky majetku Obec
2

Nehnuteľná vec - SR,
stavba (dom)
Nána

SR,
Nána
Nána

Číslo Parcelné Parcela
LV
číslo
registra

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota

366

2/28

447,00 €

841

"C"

Súpisné
číslo

Názov
katastrálneho
územia

Číslo Parcelné
LV
číslo

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota
majetku

2574

Nána

366

2/28

981,00 €

841

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

K063549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lelkes Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zalaba 20, 937 01 Zalaba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/92/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/92/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Alexander Lelkes, nar. 16.02.1977, bytom Zalaba 20, 937 01 Zalaba, v
konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 30OdK/92/2020 týmto v zmysle § 167l ods. 3
ZKR o z n a m u j e m, že do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, dňa 16.07.2020 doručená prihláška pohľadávky pod por. č. 5 nezabezpečeného veriteľa Intrum
Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35831154, zast. JUDr. Ján Šoltés, Mýtna 48, 811 07
Bratislava, IČO: 37927795, Slovensko, v prihlásenej sume 8.512,74 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K063550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hralová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 600/47 47, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/41/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/41/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Jarmila Hralová , nar. 08.03.1965, bytom Malinovského 600/47, 941 01
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Bánov v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zo všeobecnej
podstaty dlžníka, ktorý bol zverejnený v súpise majetku v Obchodnom vestníku dňa 22.4.2020

Predmetom predaja je nasledovný súbor nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka a to:

Súbor majetku - Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nové Zámky , obec: Bánov,
katastrálne územie: Bánov, zapísané na Okresnom úrade v Nových Zámkoch , katastrálny odbor ako parcely
registra „C“ evidované na katastrálnej mape zapísané na

LV č. 1563 a to :
Parcela číslo: 662/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie , vo výmere: 361 m2, podiel: 1/6 k celku
Ťarchy:právo doživotného bývania pre Michal Hrala, nar. 10.9.1951

LV č. 1562, a to:
stavba - dom so súp.č. 543 na parc.č. 662/1
Spoluvlastnícky podiel : 1/12
Ťarchy: právo doživotného bývania pre Michal Hrala, nar. 10.9.1951

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke s výrazným označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/41/2020 - ZÁVÄZNÁ PONUKA-002-NEOTVÁRAŤ“.

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

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

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

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

-

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny predmet
ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania
v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za
najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 1 200,- €.
Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou
ponúknutou cenou za predmet ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku
vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

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

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

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK65 0900 0000 0051 4632 0253, variabilný
symbol: 23412020002

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

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

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

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

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie zmluvy
uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

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

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

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak
Správca odmietne ponuku záujemcu z dôvodu nesplnenia podmienok ponukového konania, nemá záujemca,
ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s
jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
Správca informuje záujemcov o tom, že v zmysle ust. § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
má oprávnená osoba za podmienok uvedených v zákone so súhlasom dlžníka právo kedykoľvek a ktorúkoľvek
časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

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

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

K063551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lelkes Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zalaba 20, 937 01 Zalaba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/92/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/92/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Alexander Lelkes, nar. 16.02.1977, bytom Zalaba 20, 937 01 Zalaba, v
konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 30OdK/92/2020 týmto v zmysle § 167l ods. 3
ZKR o z n a m u j e m, že do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, dňa 06.08.2020 doručená prihláška pohľadávky pod por. č. 6 nezabezpečeného veriteľa WM
Consulting & Communication, s.r.o., Žilinská cesta 130, 921 01 Piešťany, IČO: 34 127 798, zast. Roman
Kvasnica a partneri s.r.o., Žilinská cesta 130, 921 01 Piešťany, IČO: 36 866 598, v prihlásenej sume
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26.315,66 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K063552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hralová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 600/47 47, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/41/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/41/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Jarmila Hralová , nar. 08.03.1965, bytom Malinovského 600/47,
941 01 Bánov v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
zo všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý bol zverejnený v súpise majetku v Obchodnom vestníku dňa 22.4.2020

Predmetom predaja je nasledovný najetok vo vlastníctve dlžníka a to:

Osobné motorové vozidlo Škoda Felicia, druh vozidla: osobný automobil, výrobné číslo TMBEGF613V0592103,
evidenčné číslo: NZ950FK, farba : zelená – metalíza, nepojazdné, rok výroby 1997

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke s výrazným označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/41/2020 - ZÁVÄZNÁ PONUKA-003-NEOTVÁRAŤ“.

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

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

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

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

-

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a

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

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 200 €.
Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za
víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

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

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

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK65 0900 0000 0051 4632 0253,
variabilný symbol: 23412020003

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

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

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

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

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

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

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

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

Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky bude
znášať úspešný záujemca ponukového konania, ktorý na vlastné náklady na základe splnomocnenia správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečí aj zmenu v evidencii motorových vozidiel.

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

K063553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 803/23, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/164/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/164/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Silvia Nagy, nar. 05.01.1974, bytom Nová 803/23, 946 14 Zemianska
Olča, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 23OdK/164/2020 týmto v zmysle §
167l ods. 3 ZKR o z n a m u j e m, že do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, dňa 05.08.2020 doručená prihláška pohľadávky pod por. č. 3 nezabezpečeného veriteľa
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, zast. SEDLAČKO
& PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 36 853 186, Slovensko, v prihlásenej sume
64.085,24 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K063554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F.Rákocziho 1761/68, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/23/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/23/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Margita Horváthová nar.19.07.1966, bytom F.Rákocziho
1761/68, 943 01 Štúrovo v súlade s §167u zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje,
svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku. Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výťažku dotknutý.
V Nitre, dňa 17.08.2020

JUDr.Peter Bojda

K063555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilárd Berecz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 288, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/132/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/132/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Szilárd Berecz nar.23.08.1979, bytom Zlatná na Ostrove
288, 946 12 Zlatná na Ostrove v súlade s §167u zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamuje, svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku. Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol
byť rozvrh výťažku dotknutý.
V Nitre, dňa 17.08.2020

JUDr.Peter Bojda

K063556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hralová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 600/47 47, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/41/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/41/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Jarmila Hralová , nar. 08.03.1965, bytom Malinovského 600/47, 941 01 Bánov v súlade s ustanovením §
167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na
predaj nehnuteľného majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý bol zverejnený v súpise majetku v Obchodnom vestníku dňa 22.4.2020
Predmetom predaja je nasledovný súbor nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka a to:
Súbor majetku - Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nové Zámky , obec: Bánov, katastrálne územie: Malá Kesa,
zapísané na Okresnom úrade v Nových Zámkoch , katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV
č. 1003 a to :
Parcela číslo: 36/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie , vo výmere: 165 m2, podiel: 1/1
Parcela číslo: 36/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie , vo výmere: 105 m2, podiel: 1/1
Dom so súp. č. 600 na parcele číslo 36/3 , podiel 1/1 k celku
Na nehnuteľnosti viazne vecné bremeno právo prechodu cez parc.č. 36/3 v prospech vlastníka parc.č. 36/5. V prospech vlastníka parc.č. 36/3
je zriadené vecné bremeno právo prechodu cez parc.č. 36/1.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená
výrazným označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/41/2020 - ZÁVÄZNÁ PONUKA-001- NEOTVÁRAŤ“.

správcovi

v zalepenej

obálke s

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v obchodnom vestníku. Záväznú
ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
- Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra
Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia občianskeho preukazu
záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise
z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania v znení predloženom
správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 4 000€. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku
vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za
víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na celú ponúknutú cenu za
predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na nasledovný bankový účet a to:
·
na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK65 0900 0000 0051 4632 0253, variabilný symbol: 23412020001
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.
Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na účet, z ktorého bola zaplatená.
V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú
zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní odo dňa skončenia ponukového konania.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 10 dní
od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania
ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto
verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu z dôvodu nesplnenia
podmienok ponukového konania, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré
vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
Správca informuje záujemcov o tom, že v zmysle ust. § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii má oprávnená osoba za
podmienok uvedených v zákone so súhlasom dlžníka právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu
stanovenú znaleckým posudkom.
Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky za vkladové konanie bude znášať úspešný
záujemca ponukového konania.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca kontaktovať správcu na t.č.:
0918 907 247 alebo emailom: timoranska@akts.sk

K063557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BARRACUDA Nitra, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 12, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 378 432
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/1/2020 S1229
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Okresný súd Nitra
28K/1/2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu v súlade so žiadosťou konajúceho súdu a ustanovením § 34 ods. 2 ZoKR týmto zvoláva ďalšiu
schôdzu veriteľov na deň 03.09.2020 o 13.30 hodine, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na Radlinského ul.
č. 5 v Nitre.
Programom schôdze veriteľov bude zvolenie zástupcu veriteľov.
Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti a splnomocnenie, prípade poverenie na zastupovanie, pokiaľ
sa nenachádza v spise správcu.
V Nitre, 18.08.2020

K063558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Protuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska Ľupča 34, 032 15 Partizánska Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1986
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/141/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/141/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Michal
Protuš, nar. 27.07.1986, trvale bytom Partizánska Ľupča 34, 032 15 Partizánska Ľupča (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG
Recovery, k. s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 02/5752 7700.

V Žiline, dňa 06.08.2020.
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K063559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Protuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska Ľupča 34, 032 15 Partizánska Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1986
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/141/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/141/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka Michal
Protuš, nar. 27.07.1986, trvale bytom Partizánska Ľupča 34, 032 15 Partizánska Ľupča (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať
kauciu na bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banke, a. s., v nasledovnom tvare:

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

V Žiline, dňa 06.08.2020
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K063560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Protuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska Ľupča 34, 032 15 Partizánska Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1986
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/141/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/141/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Michal Protuš, nar. 27.07.1986, trvale bytom Partizánska Ľupča 34, 032 15 Partizánska Ľupča (ďalej aj ako len
„Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Žilina, spis. zn.: 9OdK/141/2020 zo dňa 30.07.2020,
bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811
03 Bratislava, IČO: 46 333 908, Slovenská republika, so sídlom správcovskej kancelária Sládkovičova 6, 010 01
Žilina bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
SR č.: OV 150/2020 zo dňa 05.08.2020.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Žilina, proc. no. 9OdK/141/2020, dated on 30th July 2020 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Michal Protuš, domicile: Partizánska Ľupča 34, 032 15 Partizánska Ľupča, Slovak
republic, date of birth: 27th July 1986 and our company HMG Recovery, k.s., registered office at Červeňova
14, 811 03 Bratislava, with registered office Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Slovak republic, company
identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 150/2020
dated on 05th August 2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This resolution of the District Court Žilina became valid on 06th August 2020. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

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

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

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

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

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

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

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, the Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
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surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

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

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

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

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

Mgr. Gustáv Palider, BSBA
HMG Recovery, k. s., správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K063561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Junas Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bagarova 5168 / 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1968
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2013 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Junas, nar. 22.12.1968, bytom Bagarova 1, 036
01 Martin (ďalej len ako „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účastníkom konkurzného konania oznamuje zmenu
úradných hodín kedy možno nahliadať do správcovského spisu, v kancelárii správcu Prvá arbitrážna k.s., Horné
Rakovca 1447, 039 01 Turčianskej Teplice:
·
·

pondelok – štvrtok od 08:45 – 12:00 hod a od 12:30 – 15:15 hod.
piatok od 08:00 – 14:00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne mailom na
info@prvaarbitrazna.sk.
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Prvá arbitrážna k.s
správca úpadcu

K063562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Bojková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horelica 328, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/19/2020/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/19/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

zo všeobecnej konkurznej podstaty sa dňom 17.08.2020 v súlade s § 167p ZKR vylučuje nasledovný majetok:
Majetok patriaci do všeobecnej podstaty pod poradovými číslami 1.a 2. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol
zverejnený v OV 84/2020 zo dňa 04. 05. 2020
Majetok podliehajúci konkurzu sa vylučuje z dôvodu, že sa ho správcovi nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom kole.
Deň vylúčenia zo súpisu majetku konkurznej podstaty: 17.08.2020
v Čadci dňa 17. 08. 2020
Imrich Šimulák - správca

K063563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 5 / 1985, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu
1985/5, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola
Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 30 527 856 (ďalej len ako „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
účastníkom konkurzného konania oznamuje zmenu úradných hodín kedy možno nahliadať do správcovského
spisu, v kancelárii správcu Prvá arbitrážna k.s., Horné Rakovca 1447, 039 01 Turčianskej Teplice:
·
·

pondelok – štvrtok od 08:45 – 12:00 hod a od 12:30 – 15:15 hod.
piatok od 08:00 – 14:00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne mailom na
info@prvaarbitrazna.sk.
-
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Prvá arbitrážna k.s
správca úpadcu

K063564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárpoľská 6075 / 8, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1977
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/44/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/44/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Róbert Baláž, nar. 22.06.1977, trvale bytom Rybárpoľská 6075/8, 034 01
Ružomberok (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účastníkom konkurzného konania oznamuje
zmenu úradných hodín kedy možno nahliadať do správcovského spisu, v kancelárii správcu Prvá arbitrážna, k.s.,
Horné Rakovca 1447, 039 01 Turčianskej Teplice:
·
·

pondelok – štvrtok od 08:45 – 12:00 hod a od 12:30 – 15:15 hod.
piatok od 08:00 – 14:00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne mailom na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K063565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 2124/19, 022 01 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/364/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/364/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Peter Kotek, nar. 14.04.1986, trvale bytom Čadca, 022 01 Čadca,
korešpondenčná adresa: Mierová 2124/19, 022 01 Čadca, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods.
4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
účastníkom konkurzného konania oznamuje zmenu úradných hodín kedy možno nahliadať do správcovského
spisu, v kancelárii správcu Prvá arbitrážna k.s., Horné Rakovca 1447, 039 01 Turčianskej Teplice:
·
·

pondelok – štvrtok od 08:45 – 12:00 hod a od 12:30 – 15:15 hod.
piatok od 08:00 – 14:00 hod.
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Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne mailom na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K063566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Cigánik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 013 24 Strečno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/112/2020 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/112/2020
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.

K063567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrín Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Lučanského 538, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1981
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/369/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/369/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ignác Uhrín, nar. 18.04.1981, trvale bytom Dr. Lučanského 538, 032 61
Važec (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účastníkom konkurzného konania oznamuje zmenu
úradných hodín kedy možno nahliadať do správcovského spisu, v kancelárii správcu Prvá arbitrážna, k.s., Horné
Rakovca 1447, 039 01 Turčianskej Teplice:
·
·

pondelok – štvrtok od 08:45 – 12:00 hod a od 12:30 – 15:15 hod.
piatok od 08:00 – 14:00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne mailom na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K063568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTOS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 385 808
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ust. § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len “ZKR“) v konkurznom konaní vedenom na úpadcu - ELTOS, s.r.o.,
so sídlom P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 385 808, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka číslo: 11620/L (ďalej aj ako len “Úpadca“), vedenom pred Okresným súdom Žilina, pod spis.
zn.: 2R/1/2012:
Zvolávateľ zasadnutia:
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930
predseda veriteľského výboru
Dátum a čas zasadnutia:

10.08.2020 o 14.00 hod.

Miesto zasadnutia:

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

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Vyhodnotenie prvého kola ponukového konania (Uznesenie č. 1)
3. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ – Tatra banka, a.s. (ďalej aj ako „predseda VV“, resp.
„Zvolávateľ“) ako predseda veriteľského výboru a zároveň skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo
zvolané na základe žiadosti správcu Úpadcu zo dňa 22.06.2020 o vyhodnotenie víťaznej ponuky prvého kola
ponukového konania v súlade so záväzným pokynom udeleným veriteľským výborom 12.03.2020 na speňaženie
majetku Úpadcu a to konkrétne (i) peňažnej pohľadávky – dlžník Marián Kubánek, nar. 25.07.1976, súpisová
hodnota: 158,80 EUR a (ii) peňažnej pohľadávky – DS stav, s.r.o., IČO: 44 206 801, súpisová hodnota: 179,82
EUR (ďalej len „žiadosť“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žiadosť bola zaslaná jednotlivým členom veriteľského výboru spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie
veriteľského výboru. Konštatuje sa, že ostatní členovia veriteľského výboru sa zasadnutia veriteľského výboru
osobne nezúčastnili, člen veriteľského výboru – SR - Finančné riaditeľstvo Banská Bystrica - Daňový úrad Žilina,
v zast.: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005 hlasoval písomne za Uznesenie č. 1 o ktorom sa bude
hlasovať.
Písomné hlasovanie bolo predsedovi VV doručené pred zasadnutím veriteľského výboru. Keďže hlasovanie
veriteľského výboru ako príslušného orgánu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov je možno v súlade s § 38 ods. 3 vykonať aj zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru, veriteľský výbor bol uznášaniaschopný.

2. Hlasovanie o Uznesení č. 1
Predseda VV pristúpil k hlasovaniu o prijatí Uznesenia č. 1 v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi (formou záväzného pokynu) súhlas s určením ponuky Martina Beňa, nar.
07.02.1984 na odkúpenie pohľadávok doplnených do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV 239/2019 pod značkou záznamu K106065 dňa 11.12.2019 pod
súpisovou položkou majetku č. 3 a por. č. 4 za víťaznú v rámci prvého ponukového konania.“ (ďalej len
„Uznesenie č. 1“)
Hlasovanie o Uznesení č. 1:
Za:

Tatra banka, a.s.; SR - Finančné riaditeľstvo Banská Bystrica - Daňový úrad Žilina

Proti:

nikto

Zdržal sa:

nikto

Na základe výsledku hlasovania veriteľský výbor schválil Uznesenie č. 1.

3. Záver
Zvolávateľ ukončil zasadnutie o 14.10 hod..
Zápisnicu vyhotovil predseda veriteľského výboru.

V Bratislave, dňa 10.08.2020

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

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

189

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

K063569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zubaj STAVING - LM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkrivánska 829, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1995
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/236/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v konkurznom konaní, spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava,
IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so
sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA,
komplementár spoločnosti, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Ján Zubaj, nar. 22.01.1995, trvale bytom Podkrivánska 829,
032 61 Važec, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Zubaj STAVING – LM, s miestom podnikania
Podkrivánska 829, 032 61Važec, IČO: 50 256 629 (ďalej aj ako len „Dlžník“):
I. Predmet predaja
Hnuteľná vec:
Dôvod
Deň
zápisu
zapísania
majetku
do
majetku
súpisu
súpisu
07.10.2019

do

Popis

Stav vozidla

Súpisová
hodnota v €

v premávke, podľa informácii poskytnutých
FIAT DUCATO 230 D/-/-, EČ: LM 536 CU, VIN:
§ 167h ods. 1
Dlžníkom je vozidlo po nehode, ktorá sa stala v
ZFA23000005675269, biela farba, dátum prvej
2.000,00 €
ZKR
roku 2018, vozidlo sa odvtedy nachádza na
evidencie/ rok výroby: 25.2.1999
neznámom mieste.

(ďalej len "Predmet predaja")
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je stanovená vlastným odhadom
správcu. Predmet predaja sa speňažuje v stave v akom sa nachádza ku dňu vyhlásenia verejného ponukového
konania, t.j. ako stojí a leží.
II. Podmienky III. kola verejného ponukového konania
V III. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového
konania ten záujemca, ktorý:
1. zloží vratnú zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu konkurznej podstaty Dlžníka, IBAN: SK12
1100 0000 0029 4604 1996, VS: 72362019, poznámka: Ján Zubaj – VPK (ďalej aj ako len „Záloha“);
2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu spolu s uvedením jej splatnosti;
3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;
4. v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z jeho
strany k uzatvoreniu prevodnej zmluvy, prepadne jeho záloha v prospech konkurznej podstaty.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/57 52 77 00, prípadne e-mailom na adrese: recovery@hmg.sk.
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III. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky na odkúpenie majetku dlžníka sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Ján Zubaj
– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu: Sládkovičova
6, 010 01 Žilina. Ponuka musí obsahovať:
· Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
· Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky;
· Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby to je neoverená kópia občianskeho preukazu
či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa osobitného
predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
· Doklad, ktorým záujemca preukáže, že zaplatil Zálohu. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v
ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového
konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení III. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je
oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku
nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o
vyhlásení III. kola verejného ponukového konania.
Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa
bude týkať majetku patriaceho do konkurznej podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej
sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za
odkúpenie predmetu predaja. V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším
podaním, o víťazovi ponukového konania rozhodne žreb správcu.
IV. Termín a miesto otvrárania obálok
Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk. Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola
verejného ponukového konania v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.
V Žiline, dňa 17.08.2020
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K063570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulošťák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korytnická 7455/5, 034 03 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/11/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/11/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Peter Kulošťák, nar. 25.01.1980, trvale bytom Korytnická 7455/5, 034 03
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Ružomberok (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účastníkom konkurzného konania oznamuje
zmenu úradných hodín kedy možno nahliadať do správcovského spisu, v kancelárii správcu Prvá arbitrážna, k.s.,
Horné Rakovca 1447, 039 01 Turčianskej Teplice:
·
·

pondelok – štvrtok od 08:45 – 12:00 hod a od 12:30 – 15:15 hod.
piatok od 08:00 – 14:00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne mailom na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K063571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4322 / 48, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/28/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/28/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Dušan Pecha, nar. 06.01.1986, trvale bytom Hlboké 4322/48, 031 01
Liptovský Mikuláš (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účastníkom konkurzného konania
oznamuje zmenu úradných hodín kedy možno nahliadať do správcovského spisu, v kancelárii správcu Prvá
arbitrážna, k.s., Horné Rakovca 1447, 039 01 Turčianskej Teplice:
·
·

pondelok – štvrtok od 08:45 – 12:00 hod a od 12:30 – 15:15 hod.
piatok od 08:00 – 14:00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne mailom na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K063572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhorská Ves 46, 032 03 Uhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1979
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/76/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/76/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Dušan Ferenc, nar. 02.01.1979, trvale bytom Uhorská Ves, 032 03 Uhorská
Ves (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účastníkom konkurzného konania oznamuje zmenu
úradných hodín kedy možno nahliadať do správcovského spisu, v kancelárii správcu Prvá arbitrážna, k.s., Horné
Rakovca 1447, 039 01 Turčianskej Teplice:
pondelok – štvrtok od 08:45 – 12:00 hod a od 12:30 – 15:15 hod.
·

piatok od 08:00 – 14:00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne mailom na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K063573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puška Šimon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riadok 1914 / 58, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1959
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/100/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/100/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Šimon Puška, nar. 06.10.1959, trvale bytom Riadok 1914/58, 034 01
Ružomberok (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účastníkom konkurzného konania oznamuje
zmenu úradných hodín kedy možno nahliadať do správcovského spisu, v kancelárii správcu Prvá arbitrážna, k.s.,
Horné Rakovca 1447, 039 01 Turčianskej Teplice:
·
·

pondelok – štvrtok od 08:45 – 12:00 hod a od 12:30 – 15:15 hod.
piatok od 08:00 – 14:00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne mailom na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K063574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berzák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 317, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1955
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/122/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/122/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Ján Berzák, nar. 05.08.1955, bytom Rosina 317, 013 22
Rosina, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa 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. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

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

K063575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gogolák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Námestovo 329/6, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/108/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/108/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Ján Gogolák, nar. 03.07.1947, trvale bytom 029 01 Námestovo,
korešpondenčná adresa Gazdovský rad 63, 931 01 Šamorín, do 30.08.1998 podnikajúceho pod
obchodným menom Ján Gogolák SPOTREBNÝ TOVAR, s miestom podnikania Cyrila a Metoda 330/4, 029
01 Námestovo, IČO: 10 847 642, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
2OdK/108/2020 zo dňa 01.06.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 107/2020 dňa 05.06.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami číslo
1. – 2. v súpisovej hodnote 564,30 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo
144/2020 dňa 28.07.2020 pod K058355.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/108/2020 – CENNÉ PAPIERE - NEOTVÁRAŤ“ na adrese:
JUDr. Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného majetku (564,30 €). Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
zmluvu o kúpe cenných papierov. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená
ako najvýhodnejšia, tento zmluvu o kúpe cenných papierov v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu
so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu
cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o kúpe cenných papierov s úspešným záujemcom
vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 2OdK/108/2020. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K063576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 832/30, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/295/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/295/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE II. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
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JUDr. Eva Luticová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, zn.
správcu: S1774 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Dana Lacková, nar. 26.01.1965, bytom Jánošíková 832/30,
038 53 Turany (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s § 167n ods. 2 ZKR v spojení s § 167p ZKR druhé kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Správca speňažuje týmto ponukovým
konaním nehnuteľné veci vo vlastníctve dlžníka.
I.

Predmet predaja:

Pozemky:
Súpisová
Druh
zložka
Zastavaná
1.
plocha
a nádvorie
Zastavaná
2.
plocha
a nádvorie
Zastavaná
3.
plocha
a nádvoria
4.
Záhrada
Zastavaná
5.
plocha
a nádvorie

Katastrálne
územie

LV

Turany

459 C

155

957

1/3456

2,80

Turany

459 E

277

53

1/3456

0,15

Turany

5269 C

144/2

125

1/72

17,4

Turany

1253 C

148

120

1/288

4,2

Turany

374 E

249

30

1/72

4,2

Register KN Parcelné číslo Výmera (m2) Spoluvl. podiel

Súpisová
(EUR)

hodnota

(ďalej ako „Nehnuteľnosti“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 28/2020 zo dňa
11.02.2020.

II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK75 8360 5207 0042 0527 7263, vedený v mBank, S.A. VS: 16, Poznámka: Dana Lacková,
v lehote na predkladanie ponúk. Správca má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ DANA LACKOVÁ – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Eva Luticová, správca, Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
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2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Nehnuteľnosti
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Nehnuteľnosti
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení zálohy.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Bližšie informácie o Nehnuteľnostiach, správca poskytne po individuálnej dohode so záujemcom
Kontakt: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca

K063577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Bubicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š.B.Romana 5033/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/285/2019 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/285/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Bubicová nar. 08.11.1988, bytom
Š.B.Romana 5033/8, 036 01 Martin, týmto v zmysle § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení oznamuje, že v konkurznom konaní sp.zn. 1Odk/285/2019 ponúka na predaj majetok dlžníka a
to:
Porad.
číslo

Typ
súpisovej
zložky

1.

Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti BAUIZOL s.r.o., so sídlom
Iná majetková Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 47 686 944, zapísaná v ORSR Okresný 1/1
hodnota
súd Bratislava I. , odd: Sro, Vložka číslo: 98155/B

Všeobecná konkurzná podstata

-

Popis majetku

spouvl.
podiel
úpadcu

súpisová
hodnota
5 000 €

sporný
zápis
_

Predmetný majetok bol zapísaný do súpisu zverejnenom v OV č. 19/2020 dňa 29.01.2020 pod položkou K008312
Za účelom speňaženia predmetného majetku správca vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania, za
nasledovných podmienok:
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, v zalepenej
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obálke s označením Ponukové konanie- neotvárať ! Ponuka musí obsahovať označenie súpisovej
položky majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodoty
( t.j. najmenej 2 500Eur), presné označenie záujemcu, kópiu dokladu totožnosti, u záujemcu právnickej
osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v OV.
Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná.
Prihliada sa len na tie ponuky, pri ktorých je záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na nižšie uvedený účet: IBANSK8011000000002618713108, najneskôr v posledný
deň lehoty na podávanie ponúk.
Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponukové konanie Bubicová“.
Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za speňažovaný majetok.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, teda v prípade dvoch a viacerých rovnakých ponúk
rozhodne žreb správcu.
Všetky náklady spojené s kúpou predmetného majetku znáša kupujúci.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K063578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochodnica 292, 023 35 Ochodnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/419/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/419/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE II. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
JUDr. Eva Luticová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, zn.
správcu: S1774 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Mária Smolková, nar. 15.07.1950, trvale bytom
Ochodnica 292, 023 35 Ochodnica, korešpondenčná adresa: Revolučná 156/7, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej
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len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s § 167n ods. 2 ZKR v spojení s § 167p ZKR druhé kolo ponukového konania na
predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľné veci
vo vlastníctve dlžníka.
I.

Predmet predaja:

Pozemky:
Súpisová
zložka

Druh pozemku

Výmera
m2

v

1.

Orná pôda

1210

SR

2.

Orná pôda

4424

SR

3.

Orná pôda

2755

SR

4.

Orná pôda

3017

SR

5.

Orná pôda

1207

SR

6.

Orná pôda

6225

SR

7.

Záhrada

2710

SR

8.

Orná pôda

329

SR

9.

Orná pôda

559

SR

Štát Obec
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto

Nové

Kysucké
Mesto

Nové

Kysucké
Mesto
Kysucké
SR
Mesto
Kysucké
SR
Mesto
Kysucké

Nové

10.

Orná pôda

710

SR

11.

Orná pôda

9218

SR

12.

Orná pôda

499

SR

13.

Orná pôda

852

SR

14.

Orná pôda

5242

SR

15.

Orná pôda

740

SR

16.

Orná pôda

572

SR

17.

Orná pôda

883

SR

18.

Orná pôda

386

SR

19.

Orná pôda

193

SR

20.

Orná pôda

283

SR

21.

Orná pôda

620

SR

22.

Orná pôda

896

SR

23.

Orná pôda

1265

SR

24.

Zastavaná
plocha
a nádvorie

69

SR

25.

Orná pôda

997

SR

26.

Orná pôda

585

27.

Záhrada

381

Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové

Nové
Nové

Katastrálne
územie

LV

parcelné
č.

Spoluvl.
úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

Ochodnica

1659 1329

1/180

1€

Ochodnica

1695 1366

1/180

3,5 €

Ochodnica

1708 1383

1/180

2€

Ochodnica

1714 1389

1/180

2,5 €

Ochodnica

1736 1414

1/180

1€

Ochodnica

2205 2018

1/2160

5€

Ochodnica

1767 1450

1/240

2€

Ochodnica

1751 1431

1/60

0,25 €

Ochodnica

1629 1298

1/60

1€

Ochodnica

1869 1557

1/60

1,5 €

Ochodnica

7855 1557

1/2160

1€

Ochodnica

1904 1598

1/60

1€

Ochodnica

1610 1279

1/60

2€

Ochodnica

7767 1403

1/2160

1€

Ochodnica

1507 1172

1/2160

0,5 €

Ochodnica

1920 1616

1/60

1€

Ochodnica

2218 2034

1/60

2€

Ochodnica

2417 2303

1/60

1€

Ochodnica

2431 2322

1/60

0,5 €

Ochodnica

6425 6221

1/60

0,5 €

Ochodnica

1537 1203

1/120

0,5 €

Ochodnica

1599 1268

1/120

0,5 €

Ochodnica

1650 1319

1/120

1€

Ochodnica

1640 1309

1/120

0,5 €

Ochodnica

1623 1292

1/240

0,5 €

Ochodnica

1631 1300

1/240

0,5 €

Ochodnica

1637 1306

1/240

0,5 €

Nové
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28.

Orná pôda

292

SR

29.

Orná pôda

232

SR

30.

Orná pôda

551

SR

31.

Orná pôda

3308

SR

32.

Orná pôda

932

SR

Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto
Kysucké
Mesto

Nové
Nové
Nové
Nové
Nové

Deň vydania: 20.08.2020

Ochodnica

6414 6208

1/240

0,5 €

Ochodnica

6601 6487

1/240

0,5 €

Ochodnica

6628 6516

1/240

1€

Ochodnica

1613 1282

1/2160

0,5 €

Ochodnica

1568 1237

1/60

2€

(ďalej ako „Nehnuteľnosť“).

Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 44/2020 zo dňa 04.03.2020. Dňa 14.05.2020 bola
v Obchodnom vestníku SR č. 91/2020 zverejnená oprava súpisu majetku v časti súpisovej zložky 12. a 13.

II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK75 8360 5207 0042 0527 7263, vedený v mBank, S.A. VS:26, Poznámka: Mária Smolková,
v lehote na predkladanie ponúk. Správca má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ MÁRIA SMOLKOVÁ – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Eva Luticová, správca, Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Nehnuteľnosti
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Nehnuteľnosti
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení zálohy.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Bližšie informácie o Nehnuteľnostiach, správca poskytne po individuálnej dohode so záujemcom
Kontakt: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca

K063579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Racik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Setechov 458, 013 53 Petrovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/42/2020 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/42/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca majetku konkurznej podstaty dlžníka: Karol Racik, nar. 11.10.1990, trvale
bytom Setechov 458, 013 53 Petrovice, podnikajúceho pod obchodným menom Karol Racik, s miestom
podnikania Setechov 458, 013 53 Petrovice, IČO: 46186727 týmto, v súlade s ustanovením §167n ods.1
v spojení s ustanovením §167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie
majetku dlžníka – 2.kolo:
Predmet ponukového konania:
Majetok vo vlastníctve dlžníka, zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom
vestníku 83/2020 s dňom vydania 30.04.2020, pod K035327, ktorý sa speňažuje samostatne, po jednotlivých
súpisových zložkách majetku.
Predmetom ponukového konania je tento súbor majetku:
súpisová zložka majetku č.1:
·

nehnuteľnosť: pozemok, zapísaný na LV č.105, obec: Petrovice, katastrálne územie: Setechov, okres:
Bytča, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 429 o výmere 3996 m2,
druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/10, najnižšie podanie: 399,60EUR (1EUR/m2),

súpisová zložka majetku č.2:
·

hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, typ: AB Hatchback 5 Dv., Kategória: M1,
VIN:TMBZZZ1U5W2124619, farba: čierna, EČV: BY175AY, rok výroby: 1998, STK +EK končí 10/2020,
najnižšie podanie: 500 EUR,

súpisová zložka majetku č.3:
Iná majetková hodnota:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podielové listy emitované spoločnosťou AM SLSP, ISIN: SK3110000328, názov: SPORO EUROVÝ
DLHOPISOVÝ FOND, počet podielov:114 ks
Najnižšie podanie:6,32 EUR,

súpisová zložka majetku č.4:
Iná majetková hodnota:
·

podielové listy emitované spoločnosťou AM SLSP, ISIN: SK3110000336, názov: SPORO AKTÍVNE
PORTFÓLIO, počet podielov:72 ks
Najnižšie podanie:3,25 EUR.

Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania, spolu so špecifikáciou predmetu kúpy, musí
byť správcovi doručená poštou v zalepenej obálke s označením: „KONKURZ, sp. zn.: 3OdK/42/2020 PONUKOVÉ KONANIE “, na adresu kancelárie správcu: Dončova 13, 034 01 Ružomberok.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Návrh záväznej ponuky musí obsahovať:
-presné identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba je povinná priložiť fotokópiu občianskeho preukazu,
právnická osoba je povinná priložiť výpis z obchodného registra), ponúknutú kúpnu cenu za predmet ponukového
konania, doklad preukazujúci zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
súčasne so zaslaním ponuky do druhého kola ponukového konania, najneskôr však do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk.
Účet správcu je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK40 0200 0000 0002 1774 4342, VS 14242019.
Na ponuky doručené po lehote, správca nebude prihliadať.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade s ustanovením § 167p ZKR do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie
rozhodne žreb správcu. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou kúpnou
cenou.
Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania predložené ponuky s neúmerne nízkou cenou, resp.
vylúči ponuky nerešpektujúce najnižšie podanie, ak je určené.
Náklady, správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania je povinný
znášať víťaz ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca v lehote 15 dní od vyhodnotenia
ponukového konania, vráti nimi zložené zálohy kúpnej ceny.
V prípade, ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu so správcom, znáša zmluvnú pokutu vo výške 10%
z kúpnej ceny.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením §167p ods. 2 ZKR, že ak sa nepodarí speňažiť
majetok ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K063580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Böhm
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1981
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/65/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/65/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Matej Böhm, nar. 28.11.1981, trvale bytom
Martin, 036 01 Martin, týmto oznamuje, že zo zoznamu majetku priloženého úpadcom k návrhu na vyhlásenie
konkurzu (ust. §167 ods. c ZKR), vyjadrenia úpadcu ako i zistení správcu (ust. §166 i ZKR) vyplýva, že úpadca
nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. §167t ods. 1 ZKR), konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu končí.

Žilina, dňa 17.08.2020
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K063581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Machaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smrečany 266, 032 05 Smrečany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/424/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/424/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania.
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JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca majetku konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Vladimír Machaj, nar. 07.02.1958,
trvale bytom Smrečany 266, 032 05 Smrečany týmto, v súlade s ustanovením §167n ods.1 v spojení
s ustanovením §167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie
majetku dlžníka – 2.kolo:
Predmet ponukového konania:
Majetok vo vlastníctve dlžníka, zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom
vestníku 55/2020 s dňom vydania 19.03.2020, pod K025038 a v Obchodnom vestníku 104/2020 s dňom
vydania 02.06.2020, pod K043113, ktorý sa speňažuje samostatne, po jednotlivých súpisových zložkách
majetku.
Predmetom ponukového konania je tento súbor majetku:
súpisová zložka majetku č.1:
·

nehnuteľnosť: pozemok, zapísaný na LV č.2558, obec: Partizánska Ľupča, katastrálne územie:
Partizánska Ľupča, okres: Liptovský Mikuláš, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu,
parcelné číslo: 2769/2 o výmere 204 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel:
24/192, t.j.: 25,50 m2, najnižšie podanie: 10EUR/m2,

súpisová zložka majetku č.2:
·

nehnuteľnosť: pozemok, zapísaný na LV č.3376, obec: Partizánska Ľupča, katastrálne územie:
Partizánska Ľupča, okres: Liptovský Mikluáš, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu,
parcelné číslo: 2765/6 o výmere 1183 m2, druh pozemku: ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel: 24/192,
t.j.: 147,87 m2, najnižšie podanie: 10EUR/m2,

súpisová zložka majetku č.3:
·

Peňažná pohľadávka
Dlžník: Ing. Vladimír Machaj, nar.07.02.1958, bytom Smrečany 266, 032 05 Smrečany
Najnižšie podanie: 3 320 EUR.

Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania, spolu so špecifikáciou predmetu kúpy, musí
byť správcovi doručená poštou v zalepenej obálke s označením: „KONKURZ, sp. zn.: 1OdK/424/2019 PONUKOVÉ KONANIE “, na adresu kancelárie správcu: Dončova 13, 034 01 Ružomberok.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.Každý záujemca
môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Návrh záväznej ponuky musí obsahovať:
-presné identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba je povinná priložiť fotokópiu občianskeho preukazu,
právnická osoba je povinná priložiť výpis z obchodného registra), ponúknutú kúpnu cenu za predmet ponukového
konania, doklad preukazujúci zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
súčasne so zaslaním ponuky do druhého kola ponukového konania, najneskôr však do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk.
Účet správcu je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK40 0200 0000 0002 1774 4342, VS 14242019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na ponuky doručené po lehote, správca nebude prihliadať.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade s ustanovením § 167p ZKR do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie
rozhodne žreb správcu. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou kúpnou
cenou.
Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania predložené ponuky s neúmerne nízkou cenou, resp.
vylúči ponuky nerešpektujúce najnižšie podanie, ak je určené.
Náklady, správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania je povinný
znášať víťaz ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca v lehote 15 dní od vyhodnotenia
ponukového konania, vráti nimi zložené zálohy kúpnej ceny.
V prípade, ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu so správcom, znáša zmluvnú pokutu vo výške 10%
z kúpnej ceny.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením §167p ods. 2 ZKR, že ak sa nepodarí speňažiť
majetok ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K063582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pltnícka 4377/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1951
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/112/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/112/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Typ súpisovej zložky:
P.
č. Popis hnuteľnej veci
Osobné motorové vozidlo Volkswagen
1 3B/SEADRX01/SGFM51W022N

Hnuteľné veci
Stav
Pribl.
opotreb.
výroby

rok Súpisová
hodnota

Passat
použitá

-

50,00

Poznámka.
Nepojazdné,
vyradené
z cestnej
premávky, neplatná STK a EK

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
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Deň vydania: 20.08.2020

17.08.2020
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K063583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Schulteová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1975
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/408/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/408/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 30.12.2019, č. k. 2OdK/408/2019 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Silvia Schulteová, nar. 16.01.1975, trvale bytom Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín, do 29.09.2017
podnikajúci pod obchodným menom Silvia Schulteová, s miestom podnikania Športovcov 1178/10, 02601 Dolný
Kubín, IČO: 50038575 (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil
spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, značka správcu S
1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 3/2020 zo dňa
07.01.2020, K000957.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
26.11.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 26.11.2019,
súčinností tretích osôb, z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 24.01.2020 a vlastného šetrenia Správca zistil,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: Silvia
Schulteová, nar. 16.01.1975, trvale bytom Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín, do 29.09.2017 podnikajúci
pod obchodným menom Silvia Schulteová, s miestom podnikania Športovcov 1178/10, 02601 Dolný Kubín, IČO:
50038575, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Silvia Schulteová, nar. 16.01.1975, trvale
bytom Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín, do 29.09.2017 podnikajúci pod obchodným menom Silvia
Schulteová, s miestom podnikania Športovcov 1178/10, 02601 Dolný Kubín, IČO: 50038575, zrušuje.

V Čadci, dňa 11.08.2020
LEGES Recovery k.s., správca
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K063584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Nemcová, predtým Grajciarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská 5300/16, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/88/2020/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/88/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o opätovnom stanovení hodnoty majetku
JUDr. Michal Brož, správca so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní dlžníka Jana
Nemcová, predtým Grajciarová, nar. 04.03.1960, bytom Liptovská 5300/16, 034 01 Ružomberok vedenom na
Okresnom súde v Žiline č.k.: 2OdK/88/2020, v zmysle ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov na základe znaleckého posudku č. 193/2020 zo dňa 14.8.2020
vyhotoveného znalcom Ing. Renátou Lajčiakovou opätovne stanovuje hodnotu majetku zapísaného v súpise
majetku, pričom sa jedná o nasledovné súpisové zložky majetku:
Označenie súpisovej zložky majetku:
Byt nachádzajúci sa v SR, okres Ružomberok, obec Ružomberok, k.u.: Ružomberok evidovaný katastrálnym
odborom okresného úradu v Ružomberku na LV č.: 4438 a to byt č. 70 nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží
vchod č. 50 v bytovom dome súpisné číslo 198 postavený na parcele registra C-KN číslo 6483- zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 549m2 evidovaný katastrálnym odborom okresného úradu v Ružomberku na LV č.: 22087 a
podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parcela
registra C-KN číslo 6483- zastavaná plocha a nádvoria o výmere 549m2 v pomere 675/101428-ín to všetko
v spoluvlastníckom podiele na meno dlžníka Jana Nemcová predtým Grajciarová vo veľkosti ¼ k celku.
Pôvodná súpisová hodnota majetku: 13 000,00€
Opätovne stanovená súpisová hodnota majetku: 14 100,00€
V Ružomberku dňa 17.8.2020
JUDr. Michal Brož, správca

K063585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 2006/11B, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2019S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mikuláš Takáč so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, správca dlžníka: Nataša Balážová, nar.
08.10.1958, bytom Hlboké 2006/11B, 031 01 Liptovský Mikuláš, oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Nataša Balážová, nar. 08.10.1958, bytom Hlboké
2006/11B, 031 01 Liptovský Mikuláš, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa
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v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Martine, 17.08.2020
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K063586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Knapik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 171, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/143/2020 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/143/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
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Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka 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 (ďalej tiež len
„Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina č. k.: 9OdK/143/2020 zo dňa 11.8.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Žilina No. 9OdK/143/2020 dated on 11th of August 2020 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Anton Knapik, date of birth 16/12/1975, domicile Staškov 171, 023 53 Staškov, Slovakia, until
08/07/2016 under the business name Anton Knapik, with place of business Staškov 171, 023 53 Staškov,
Slovakia, ID: 44 359 802.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 158/2020 dňa 17.08.2020.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Journal n. 158/2020 on 17th of
August 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
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The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
Peter Vachan, správca, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Peter Vachan, with residence at
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
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that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

K063587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalovič Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 760, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vec:

Informácia o výsledku II. kola ponukového konania

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Michalovič, nar. 7.2.1966, bytom
Rosina 897, 013 22 Rosina, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so
sídlom Rosina 897, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou
(ďalej len „Dlžník“) týmto informuje o výsledku II. kola verejného ponukového konania nasledovne:
SKP vyhlásila II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka ( zverejnené v OV 200/2019 dňa
16.10.2019 a následne oprava zverejnená v OV 10/2020 dňa 16.01.2020) pod por. č. 1 ako Iná majetková
hodnota - Obchodný podiel v spoločnosti KAMIMAX, s.r.o. Podmienky II. kola verejného ponukového konania boli
zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 150/2020 dňa 05.08.2020. Na predkladanie ponúk SKP stanovila lehotu
10-tich dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
V lehote stanovenej na predkladanie ponúk pre II. kolo verejného ponukového konania nebola do kancelárie
správcu doručená ani jedna ponuka.
JUDr. Marína Gallová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K063588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalovič Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 760, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vec:

Informácia o výsledku II. kola ponukového konania

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Michalovič, nar. 7.2.1966, bytom
Rosina 897, 013 22 Rosina, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so
sídlom Rosina 897, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou
(ďalej len „Dlžník“) týmto informuje o výsledku II. kola verejného ponukového konania nasledovne:
SKP vyhlásila II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka doplneného dňa 11.05.2020 pod
poradovým číslom 17 až 31 ako hnuteľné veci ( zverejnené OV 91/2020 dňa 14.05.2020 - ďalej len ,,hnuteľné
veci“). Podmienky II. kola verejného ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 150/2020
dňa 05.08.2020. Na predkladanie ponúk SKP stanovila lehotu 10-tich dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku.
V lehote stanovenej na predkladanie ponúk pre II. kolo verejného ponukového konania nebola do kancelárie
správcu doručená ani jedna ponuka.
JUDr. Marína Gallová, správca

K063589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalovič Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 760, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC:

Vyhlásenie verejného ponukového konania – III. Kolo

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214897, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn.
S1486 (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej podstaty Dlžníka Jaroslav Michalovič, nar. 7.2.1966, bytom
Rosina 897, 013 22 Rosina, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so
sídlom Rosina 897, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou
(ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje, v súlade s ustanovením § - u 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len „ZKR“), III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý bol doplnený dňa 10.10.2019 ( zverejnené v OV 200/2019 dňa 16.10.2019 a následne oprava zverejnená v
OV 10/2020 dňa 16.01.2020) pod por. č. 1 ako Iná majetková hodnota:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
1/
Obchodný podiel v spoločnosti KAMIMAX, s.r.o., so sídlom, Cibové dvory 834, 013 22 Rosina, IČO: 48084743,
vklad 5.000 Eur
Súpisová hodnota: 5.000,00 Eur
Dôvod zaradenia: obchodný podiel vo vlastníctve Dlžníka ( jediný spoločník spoločnosti KAMIMAX, s.r.o. Deň
zaradenia: 10.10.2019

Prípadní záujemcovia sú povinní doručiť ponuku na adresu správcu: JUDr. Marína Gallová, so sídlom
Jilemnického 30, 036 01 Martin v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
v zalepenej obálke s označením: ,,Verejné ponukové konanie – Michalovič I. - NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky
doručené po uplynutí tejto lehoty správca nebude prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť pre aktuálne
kolo len jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového
konania. Predaj hnuteľného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom záloha na celú ponúkanú
kúpnu cenu musí byť pripísaná na účet konkurznej podstaty Dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty.
Účet konkurznej podstaty, na ktorý je potrebné zaslať celú ponúkanú kúpnu cenu za súbor nehnuteľností je
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo účtu: SK34 0900 0000 0051 3668 3085

Záujemca vo svojej ponuke uvedie:
a) meno/ obchodné meno záujemcu, bydlisko/sídlo záujemcu, rodné číslo/IČO;
b) označenie predmetu kúpy podľa špecifikácie uvedenej v tomto oznámení ( vždy uviesť poradové číslo majetku)
c) návrh cenovej ponuky;
d) telefónne číslo a emailová adresa osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť celé ponukové konanie.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie,
správca nemusí prihliadať. Po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk, správca najneskôr do 10 dní vyhodnotí verejné
ponukové konanie. Správca informuje záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote 7 dní odo
dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania, a to písomne na emailovú adresu záujemcov uvedenú
v ponuke.
Následne v primeranej lehote vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie Zmluvy o prevode
obchodného podielu. Ak úspešný záujemca odmietne uzatvoriť v lehote určenej Správcom Zmluvu o prevode
obchodného podielu alebo odmietne uzatvoriť zmluvu v Správcom navrhnutom obsahu, Správca môže vyhlásiť
zrealizované kolo ponukového konania za zmarené, o čom vyhotoví úradný záznam; v takom prípade môže
vyhlásiť opakovanie kola ponukového konania za tých istých podmienok.
Na prípadnú ponuku záujemcu, ktorý zmaril ponukové konanie, sa v opakovanom kole ponukového konania
neprihliada. Správca má za zmarenie ponukového konania nárok na pokutu vo výške 50% zo záujemcom
zloženej Zálohy, ktorá je príjmom príslušnej všeobecnej podstaty a to voči záujemcovi, ktorý toto kolo ponukového
konania zmaril, pokutu ktorú je Správca oprávnený započítať s pohľadávkou tohto záujemcu na vrátenie zloženej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zálohy, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
Všetky náklady spojené s prevzatím predmetu ponuky, ako aj poplatky spojené s prevodom obchodného podielu
a jeho zápisom do obchodného registra v prospech záujemcu, znáša záujemca.

V Martine, dňa 17.08.2020
JUDr. Marína Gallová, správca

K063590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalovič Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 760, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC:

Vyhlásenie verejného ponukového konania – III. kolo

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214897, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn.
S1486 (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej podstaty Dlžníka Jaroslav Michalovič, nar. 7.2.1966, bytom
Rosina 897, 013 22 Rosina, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so
sídlom Rosina 897, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou
(ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje, v súlade s ustanovením § - u 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len „ZKR“), III kolo verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka
doplneného dňa 11.05.2020 pod poradovým číslom 17 až 31 ako hnuteľné veci ( zverejnené OV 91/2020 dňa
14.05.2020 - ďalej len ,,hnuteľné veci“):

17/
Hnuteľná vec
popis: Prístroj DC-SE20
inventárne číslo: 001/2006
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 810,89 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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18/
Hnuteľná vec
popis: Tlačiareň
inventárne číslo: 015
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 102,93 Eur

19/
Hnuteľná vec
popis: Fúrik
inventárne číslo: 028
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 27,61 Eur

20/
Hnuteľná vec
popis: Elektrocentrála digitálna
inventárne číslo: 043/12
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 899,17 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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21/
Hnuteľná vec
popis: Píla pokosová KGS
inventárne číslo: 045/12
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 209,92 Eur

22/
Hnuteľná vec
popis: NOKIA 300
inventárne číslo: 048/12
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 0,83 Eur

23/
Hnuteľná vec
popis: NOKIA 300
inventárne číslo: 049/12
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 0,83 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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24/
Hnuteľná vec
popis: Apple iPhone 4S
inventárne číslo: 050/12
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 80,00 Eur

25/
Hnuteľná vec
popis: Laserový diaľkomer
inventárne číslo: 051/12
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 180,00 Eur

26/
Hnuteľná vec
popis: Telefón SONYXperia SP
inventárne číslo: 052/14
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 141,75 Eur
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27/
Hnuteľná vec
popis: Laserový diaľkomer
inventárne číslo: 053/14
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 147,00 Eur

28/
Hnuteľná vec
popis: Set HIT-HI 70 500/2+HDM
inventárne číslo: 054/14
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 271,42 Eur

29/
Hnuteľná vec
Popis: Televízor Full HD LED TV
inventárne číslo: 055/15
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 132,50 Eur
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30/
Hnuteľná vec
Popis: Nožnice na plech JN-1601
inventárne číslo: 056/16
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 290,83 Eur

31/
Hnuteľná vec
Popis: Apple iPhone 5S
inventárne číslo: 057/16
stav opotrebovanosti: použitá
spoluvlastnícky podiel: 1/1
deň zaradenia do súpisu: 11.05.2020
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 127,50 Eur

Hnuteľné veci pod poradovým číslom 17/ až 31/ sa speňažujú spoločne ako súbor hnuteľných vecí.
Prípadní záujemcovia sú povinní doručiť ponuku na adresu správcu: JUDr. Marína Gallová, so sídlom
Jilemnického 30, 036 01 Martin v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
v zalepenej obálke s označením: ,,Verejné ponukové konanie – Michalovič II. – NEOTVÁRAŤ “. Na ponuky
doručené po uplynutí tejto lehoty správca nebude prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť pre aktuálne
kolo len jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového
konania. Predaj hnuteľného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom záloha na celú ponúkanú
kúpnu cenu musí byť pripísaná na účet konkurznej podstaty Dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty.
Účet konkurznej podstaty, na ktorý je potrebné zaslať celú ponúkanú kúpnu cenu za súbor nehnuteľností je
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo účtu: SK34 0900 0000 0051 3668 3085

Záujemca vo svojej ponuke uvedie:
a) meno/ obchodné meno záujemcu, bydlisko/sídlo záujemcu, rodné číslo/IČO;
b) označenie predmetu kúpy podľa špecifikácie uvedenej v tomto oznámení ( vždy uviesť poradové číslo majetku)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) návrh cenovej ponuky;
d) telefónne číslo a emailová adresa osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť celé ponukové konanie.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie,
správca nemusí prihliadať. Po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk, správca najneskôr do 10 dní vyhodnotí verejné
ponukové konanie. Správca informuje záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote 7 dní odo
dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania, a to písomne na emailovú adresu záujemcov uvedenú
v ponuke. Správca v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania zašle úspešnému
záujemcovi návrh kúpnej zmluvy.
Ak úspešný záujemca odmietne uzatvoriť v lehote určenej Správcom kúpnu zmluvu alebo odmietne uzatvoriť
zmluvu v Správcom navrhnutom obsahu, Správca môže vyhlásiť zrealizované kolo ponukového konania za
zmarené, o čom vyhotoví úradný záznam; v takom prípade môže vyhlásiť opakovanie kola ponukového konania
za tých istých podmienok.
Na prípadnú ponuku záujemcu, ktorý zmaril ponukové konanie, sa v opakovanom kole ponukového konania
neprihliada. Správca má za zmarenie ponukového konania nárok na pokutu vo výške 50% zo záujemcom
zloženej Zálohy, ktorá je príjmom príslušnej všeobecnej podstaty a to voči záujemcovi, ktorý toto kolo ponukového
konania zmaril, pokutu ktorú je Správca oprávnený započítať s pohľadávkou tohto záujemcu na vrátenie zloženej
Zálohy, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
Všetky náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy znáša záujemca.

V Martine, dňa 17.08.2020
JUDr. Marína Gallová, správca

K063591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopáček Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská Jasenica 450, 029 64 Oravská Jasenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/142/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/142/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca dlžníka: Erik
Kopáček, nar.: 11.07.1983, trvale bytom 029 64 Oravská Jasenica 450, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 7:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 13.30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Predmier
50, 023 54 Turzovka. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 0917 343 714, príp. emailom na: sustekova.spravca@gmail.com.
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., 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

221

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

K063592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopáček Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská Jasenica 450, 029 64 Oravská Jasenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/142/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/142/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca") Erik
Kopáček, nar.: 11.07.1983, trvale bytom 029 64 Oravská Jasenica 450, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Žiline, č.k.: 3OdK/142/2020 zo dňa 05.08.2020, bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Erik Kopáček, born: 11.07.1983, address: 029 64 Oravská Jasenica 450 our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: 3OdK/142/2020 dated on
05.08.2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2020 zo dňa 12.08.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 155/2020 on
12.08.2020. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.
Marianna Šusteková, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
2015/848 z 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address JUDr.
Marianna Šusteková, LL.M., Predmier 50, 023 54 Turzovka, Slovak republic. Each claim must be lodged
separately. The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address
of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged,
an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors
having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak
Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 2015/848 on insolvency proceedings.
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K063593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopáček Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská Jasenica 450, 029 64 Oravská Jasenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/142/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/142/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU PRE ÚČELY POPIERANIA POHĽADÁVOK
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca dlžníka: Erik
Kopáček, nar.: 11.07.1983, trvale bytom 029 64 Oravská Jasenica 450, týmto v súlade s ustanovením § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom
v konkurznom konaní sp. zn.: 3OdK/142/2020, ktorým je účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu
v tvare IBAN: SK97 0900 0000 0051 6951 0922.

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca
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K063594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4323/56, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/103/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/103/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Emília Bučková, nar. 18.02.1975, trvale bytom Hlboké 4323/56, 031 01 Liptovský
Mikuláš - Vrbica – Nábrežie, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata
dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Emília Bučková, nar.
18.02.1975, trvale bytom Hlboké 4323/56, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Emília Bučková, nar. 18.02.1975, trvale bytom Hlboké 4323/56, 031 01
Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K063595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Barbora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obeckov -, 991 05 Obeckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1988
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/382/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/382/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Barbora Tóthová, nar. 22.06.1988, trvale bytom obec Obeckov, 991 05
Obeckov (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
(ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]:
veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032
9030, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a meno a priezvisko dlžníka.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K063596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STROJSMALT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medený Hámor 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 641 553
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/3/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/3/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

úpadcu: STROJSMALT, s.r.o. "v konkurze",
so sídlom Medený Hámor 5, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 641 553

Miesto konania:

sídlo člena veriteľského výboru ATTORNEYS GROUP, s.r.o. nachádzajúce sa na ul.
Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica

Termín:

14.08.2020 o 10:00 hod.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
2. Rozhodnutie veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 24.02.2020 o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie hnuteľného majetku úpadcu (motorové vozidlo),
3. Rozhodnutie veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 24.03.2020 o udelenie súhlasu s vylúčením v
žiadosti špecifikovaných pohľadávok úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu,
4. Rozhodnutie veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 02.04.2020 o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie hnuteľného majetku úpadcu (čierna technika),
5. Rozhodnutie veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 06.08.2020 o udelenie súhlasu s vylúčením v
žiadosti špecifikovaných pohľadávok úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu,
6. Rozhodnutie veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 06.08.2020 o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie hnuteľného majetku úpadcu (zásoby, materiál, tovar a iné),
7. Záver.

Prítomní členovia:

1. ATTORNEYS GROUP s.r.o.,
so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 863 998,ast. konateľom
spoločnosti JUDr. Ing. Miroslavom Ďurajom, advokátom
2. POLLUX BB s.r.o.,
so sídlom Kynceľová 2012, 974 01 Knyceľová, IČO: 50 700 651, zast. konateľkou
spoločnosti Mgr. Zuzanou Horňákovou,
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3. Monika Ivanová,
s miestom podnikania Beskydská 18, Banská Bystrica, IČO: 40 888 401.
I.
Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal dňa 07.08.2020 predseda veriteľského výboru, obchodná spoločnosť
ATTORNEYS GROUP s.r.o., a to po doručení žiadostí správcu zo dňa 24.02.2020, 24.03.2020, 02.04.2020 a zo
dňa 06.08.2020, ktorých predmetom je žiadosť správcu o udelenie záväzných pokynov na speňaženie
hnuteľného majetku úpadcu (motorové vozidlo, čierna technika, zásoby, materiál, tovar a iné) a žiadosť správcu o
udelenie súhlasu s vylúčením v žiadostiach špecifikovaných pohľadávok úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu.

Pred začatím zasadnutia veriteľského výboru bola skonštatovaná uznášaniaschopnosť veriteľského výboru,
nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

Predseda veriteľského výboru v tomto bode rokovania poučil prítomných veriteľov o pravidlách prijímania
uznesenia veriteľského výboru v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti
väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov
sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov
pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.“

II.
Rozhodnutie veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 24.02.2020 o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie hnuteľného majetku úpadcu (motorové vozidlo)

Predseda veriteľského výboru informoval prítomných členov o doručení žiadosti správcu zo dňa 24.02.2020 o
udelenie záväzného pokynu na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu v rozsahu: motorové vozidlo zn. OPEL
MOVANO F9/BUH6/L2H2, evidenčné číslo: BB406CF, VIN: VN1F9BUH635403799 spolu s návrhom správcu
týkajúcim sa spôsobu speňaženia uvedeného hnuteľného majetku úpadcu zorganizovaním ponukového konania
za podmienok špecifikovaných správcom v žiadosti správcu zo dňa 24.02.2020. Predseda veriteľského výboru
zároveň oboznámil prítomných členov s obsahom žiadosti správcu zo dňa 24.02.2020 o udelenie záväzného
pokynu na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu a doručil prítomným členom úplnú kópiu žiadosti správcu zo
dňa 24.02.2020.
Následne predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby hlasovali o udelení záväzného pokynu
správcovi na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu v rozsahu: motorové vozidlo zn. OPEL MOVANO
F9/BUH6/L2H2, evidenčné číslo: BB406CF, VIN: VN1F9BUH635403799 spolu s určením spôsobu speňaženia
uvedeného hnuteľného majetku úpadcu.
Na to bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor správcovi ukladá záväzný pokyn na speňaženie všeobecnej podstaty úpadcu v rozsahu:
motorové vozidlo zn. OPEL MOVANO F9/BUH6/L2H2, evidenčné číslo: BB406CF, VIN:
VN1F9BUH635403799 v súlade s návrhom správcu, t.j. zorganizovaním ponukového konania za
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podmienok špecifikovaných správcom v žiadosti správcu zo dňa 24.02.2020.

Hlasovanie:

Za:

3 hlasy prítomných členov veriteľského výboru, t.j. 100 %

Proti:

0 hlasov, t.j. 0 %

Zdržal sa:

0 hlasov. t.j. 0 %

III.
Rozhodnutie veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 24.03.2020 o udelenie súhlasu s vylúčením v
žiadosti špecifikovaných pohľadávok úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu
Predseda veriteľského výboru informoval prítomných členov o doručení žiadosti správcu zo dňa 24.03.2020 o
udelenie súhlasu s vylúčením v žiadosti špecifikovaných pohľadávok úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu z dôvodu ich nevymožiteľnosti. Predseda veriteľského výboru zároveň oboznámil prítomných členov
s
obsahom žiadosti správcu zo dňa 24.03.2020 o udelenie súhlasu s vylúčením v žiadosti špecifikovaných
pohľadávok úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu a doručil prítomným členom úplnú kópiu žiadosti
správcu zo dňa 24.03.2020.
Následne predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby hlasovali o udelení súhlasu s vylúčením v
žiadosti špecifikovaných pohľadávok úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu z dôvodu ich
nevymožiteľnosti.
Na to bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor súhlasí s vylúčením nasledovných, v žiadosti špecifikovaných pohľadávok úpadcu zo
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu z dôvodu ich nevymožiteľnosti:
právny
dôvod
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru

dlžník

výška
v EUR

Donivo MKD, s.r.o., Vojenská cesta 165, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 31 559 425
19,80

istiny súpisová hodnota dôvod
v EUR
súpisu

zapísania

do

19,80

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

4.543,34

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

400

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

SANITECH, s.r.o. I. Krasku 247/1, 01701 Považská Bystrica, IČO:
36 327 334
68,75

68,75

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany,
IČO: 3624176
0,02

0,02

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

KODRES-I, spol. s r. o., „v konkurze“ Partizánska 89, Banská
Bystrica,
4.543,34
IČO: 31 631 983
MARCO-CLIMATECH, spol. s r. o., „v konkurze“ Pavlovova
4375/11, 058 01 Poprad, IČO: 31 706 193
400

93,36

93,36

174,64

174,64

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

Juraj Polóň – Remeslo, SNP 137, 965 01 Žiar nad Hronom,
IČO: 41 523 211

114,25

114,25

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

Koryna Slovensko, s.r.o., Dunajská 4, 814 81 Bratislava,
IČO: 35846771

20,41

20,41

16,60

16,60

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

Michal Pálenkáš – PANAMA, SNP 105, 969 01 Dekýš, IČO:
40 041 514
79,55

79,55

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

Milan Porubiak, Chladmont Servis, Kružno 141, 979 01 Kružno,
IČO: 17 859 271
130,04

130,04

majetok úpadcu podľa § 67

Gregorová Zuzana
Jaroslav Pásler – ATHENA, Riečka 59, 974 01 Riečka

dodávka
tovaru
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru

Mesároš Jozef
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru
dodávka
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tovaru
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru

ods. 1 a) ZKR
Mirava Slovakia, spol. s r. o., Stará Prievozská 2, 821 09
Bratislava, IČO: 36 419 095
160,45

160,45

Ján Morávek

496,72

496,72

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

Smatana s.r.o., Bojnická cesta 415/27, 979 01 Prievidza, IČO:
50 015 966
361

361

dodávka
tovaru
dodávka
tovaru

Daniel Budinky – SOSEP

460,80

460,80

Tatiana Bukovinská, Rybárska 410/38, 962 31 Sliač,
IČO: 44 645 953

91,65

91,65

dodávka
tovaru

Ing. Miroslav Ursíny

98,40

98,40

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

dodávka
tovaru

Agresta Katarína

0,50

0,50

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

dodávka
tovaru

dodávka
tovaru
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru

ELEKTRO
STORE
SK,
s.
r.
o.,
Horná
116,
022
01
Čadca, 42,48
IČO: 46 131 469
Ha-kl, spol. s r. o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:
17 323 525
34,86
TRAST s. r. o., Hrušovská 20271/152B, 821 07 BratislavaVrakúňa,
2.323,57
IČO: 52 231 470

Hlasovanie:

Za:

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

42,48

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

34,86

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

2.323,57

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

3 hlasy prítomných členov veriteľského výboru, t.j. 100 %

Proti:

0 hlasov, t.j. 0 %

Zdržal sa:

0 hlasov. t.j. 0 %

V.
Rozhodnutie veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 02.04.2020 o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie hnuteľného majetku úpadcu (čierna technika)
Predseda veriteľského výboru informoval prítomných členov o doručení žiadosti správcu zo dňa 02.04.2020 o
udelenie záväzného pokynu na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu (čiernej techniky) v rozsahu, ktorý je
bližšie špecifikovaný v žiadosti správcu, spolu s návrhom správcu týkajúcim sa spôsobu speňaženia uvedeného
hnuteľného majetku úpadcu zorganizovaním ponukového konania za podmienok špecifikovaných správcom v
žiadosti správcu zo dňa 02.04.2020. Predseda veriteľského výboru zároveň oboznámil prítomných členov
s
obsahom žiadosti správcu zo dňa 02.04.2020 o udelenie záväzného pokynu na speňaženie hnuteľného majetku
úpadcu a doručil prítomným členom úplnú kópiu žiadosti správcu zo dňa 02.04.2020.

Následne predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby hlasovali o udelení záväzného pokynu
správcovi na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu (čiernej techniky) v rozsahu, ktorý je bližšie špecifikovaný v
žiadosti správcu, spolu s určením spôsobu speňaženia uvedeného hnuteľného majetku úpadcu.

Na to bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 3:
Veriteľský výbor správcovi ukladá záväzný pokyn na speňaženie všeobecnej podstaty úpadcu v rozsahu:
Záložný zdroj EATON NOVA AVR 625 6 ks
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Fiskálny modul Bigsolon 3 ks
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

súpisová hodnota: 60,- €
súpisová hodnota: 15,- €
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Monitor Dell 3ks
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Multifunkčná tlačiareň Minolta 131F
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Monitor Samsung 2 ks
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Monitor Asus /LCD/
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Monitor Philips 2 ks
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Monitor HP
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
PC Dell 790 3 ks
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
box na bankovky 3 ks
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
PC HP Compaq
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
PC Lenovo Tiwk Centre
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Tlačiareň HP
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
PC Libra
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Wifi router tendap
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Deň vydania: 20.08.2020

súpisová hodnota: 45,- €
súpisová hodnota: 30 €
súpisová hodnota: 30 €
súpisová hodnota: 25 €
súpisová hodnota: 30 €
súpisová hodnota: 15 €
súpisová hodnota: 120 €
súpisová hodnota: 24 €
súpisová hodnota: 80 €
súpisová hodnota:40 €
súpisová hodnota: 30 €
súpisová hodnota: 40
súpisová hodnota: 12 €

v súlade s návrhom správcu, t.j. zorganizovaním ponukového konania za podmienok špecifikovaných
správcom v žiadosti správcu zo dňa 02.04.2020.

Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

3 hlasy prítomných členov veriteľského výboru, t.j. 100 %
0 hlasov, t.j. 0 %
0 hlasov. t.j. 0 %

V.
Rozhodnutie veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 06.08.2020 o udelenie súhlasu s vylúčením v
žiadosti špecifikovaných pohľadávok úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu

Predseda veriteľského výboru informoval prítomných členov o doručení žiadosti správcu zo dňa 06.08.2020 o
udelenie súhlasu s vylúčením v žiadosti špecifikovaných pohľadávok úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu z dôvodu ich nevymožiteľnosti. Predseda veriteľského výboru zároveň oboznámil prítomných členov
s
obsahom žiadosti správcu zo dňa 06.08.2020 o udelenie súhlasu s vylúčením v žiadosti špecifikovaných
pohľadávok úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu a doručil prítomným členom úplnú kópiu žiadosti
správcu zo dňa 06.08.2020.

Následne predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby hlasovali o udelení súhlasu s vylúčením v
žiadosti špecifikovaných pohľadávok úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu z dôvodu ich
nevymožiteľnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na to bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 4:
Veriteľský výbor súhlasí s vylúčením nasledovných, v žiadosti špecifikovaných pohľadávok úpadcu zo
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu z dôvodu ich nevymožiteľnosti:
právny
dôvod
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru
dodávka
tovaru

dlžník

výška
v EUR

istiny súpisová
v EUR

hodnota dôvod zapísania do súpisu

LESY Slovenskej republiky, Námestie SNP 8, 975 66
Banská Bystrica, IČO: 36038351
144,60

144,60

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

Vajda Rasťo

86,16

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

Roman Bryndziar, Setechov 512, 013 53 Petrovice, IČO:
40067271
144,48

144,48

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

Ján Čierny-AP Servis, Hronská 3617/30, 97406 Banská
Bystrica, IČO: 51 262 517
548,27

548,27

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 a) ZKR

Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

86,16

3 hlasy prítomných členov veriteľského výboru, t.j. 100 %
0 hlasov, t.j. 0 %
0 hlasov. t.j. 0 %

VI.
Rozhodnutie veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 06.08.2020 o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie hnuteľného majetku úpadcu (zásoby, materiál, tovar a iné)

Predseda veriteľského výboru informoval prítomných členov o doručení žiadosti správcu zo dňa 06.08.2020 o
udelenie záväzného pokynu na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu (zásoby, materiál, tovar a iné) v
rozsahu, ktorý je bližšie špecifikovaný v žiadosti správcu, spolu s návrhom správcu týkajúcim sa spôsobu
speňaženia uvedeného hnuteľného majetku úpadcu zorganizovaním ponukového konania za podmienok
špecifikovaných správcom v žiadosti správcu zo dňa 06.08.2020. Predseda veriteľského výboru zároveň
oboznámil prítomných členov s obsahom žiadosti správcu zo dňa 06.08.2020 o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie hnuteľného majetku úpadcu a doručil prítomným členom úplnú kópiu žiadosti správcu zo dňa
06.08.2020.

Následne predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby hlasovali o udelení záväzného pokynu
správcovi na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu (zásoby, materiál, tovar a iné) v rozsahu, ktorý je bližšie
špecifikovaný v žiadosti správcu, spolu s určením spôsobu speňaženia uvedeného hnuteľného majetku úpadcu.

Na to bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 5:
Veriteľský výbor správcovi ukladá záväzný pokyn na speňaženie všeobecnej podstaty úpadcu v rozsahu:

Kufrík s náradím extol craft
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Kufrík s náradím extol premium
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

súpisová hodnota: 15 €
súpisová hodnota: 20 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kancelárske stoly 3ks á 60,- €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Policové skrinky 6 ks á 40,- €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Kovový policový regál 1 ks
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Kovový policové regál 3 ks á 50 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Policový regál s dvierkami 4 ks á 50 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Drevený prezentačný pult
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Kovové úložné priestory 24 ks á 5 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Kancelárske stoličky 5 ks á 15 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Šatníkové skrine 3 ks á 10 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Stojanový ventilátor
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Predajný pult 3 ks á 30 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Predajný pult 1 ks
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Kancelárska zostava stolík, pult, policová skriňa
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súbor majetku - identifikované zásoby, materiál a tovar
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súbor majetku – neidentifikované zásoby, materiál a tovar
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Deň vydania: 20.08.2020

súpisová hodnota: 180 €
súpisová hodnota: 240 €
súpisová hodnota: 50 €
súpisová hodnota: 150 €
súpisová hodnota: 200 €
súpisová hodnota: 40 €
súpisová hodnota: 120 €
súpisová hodnota: 75 €
súpisová hodnota: 30 €
súpisová hodnota: 10 €
súpisová hodnota: 90 €
súpisová hodnota: 35 €
súpisová hodnota: 150 €
súpisová hodnota: 11 617,53 €
súpisová hodnota: 5 000,00 €

v súlade s návrhom správcu, t.j. zorganizovaním ponukového konania za podmienok špecifikovaných
správcom v žiadosti správcu zo dňa 06.08.2020.

Hlasovanie:

Za:

3 hlasy prítomných členov veriteľského výboru, t.j. 100 %

Proti:

0 hlasov, t.j. 0 %

Zdržal sa:

0 hlasov. t.j. 0 %

VII.
Záver

Po prijatí uznesení veriteľského výboru sa predseda veriteľského výboru ujal vedenia ďalšieho priebehu
zasadnutia veriteľského výboru, poďakoval za účasť prítomným členom veriteľského výboru a vyzval prítomných
členov veriteľského výboru, aby vzniesli prípadné pripomienky, návrhy alebo žiadosti na ďalší priebeh zasadnutia
veriteľského výboru.

Prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli ďalšie pripomienky, návrhy alebo žiadosti na ďalší priebeh
zasadnutia veriteľského výboru. Následne preto predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12:00 hod. ukončil.

ATTORNEYS GROUP s.r.o.
JUDr. Ing. Miroslav Ďuraj, advokát konateľ
predseda veriteľského výboru

K063597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Madácha 729/9, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/48/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/48/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 11.02.2020 bolo v obchodnom vestníku OV č. 28/2020 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 4OdK/48/2020 zo dňa
03.02.2020, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Kováč, nar. 23. 01. 1981, trvale bytom I.
Madácha 729/9, 990 01 Veľký Krtíš a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Mgr. Marína Zacharová,
so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

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

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

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

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Miroslav Kováč, nar. 23. 01. 1981, trvale bytom I. Madácha 729/9, 990 01 Veľký Krtíš sa
končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Marína Zacharová, správca

K063598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Gibaľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájiky - Maky 5, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1957
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/311/2020 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/311/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Anna Gibaľová, nar. 31. 05. 1957, bytom Hájiky – Maky 5, 987 01 Poltár,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Anna Gibaľová ANKA, s miestom podnikania Maloveská 1, 984 01
Lučenec, IČO: 32 605 412, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku
veriteľ:
2. Blackside, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 48 191 515, vo výške 537,06 €.
LexCreditor k.s.

K063599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jágerský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupická 1281 / 61, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2013 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, ako správca úpadcu Vladimír Jágerský, nar.: 11.12.1986,
bytom Biskupická 61, 986 01 Fiľakovo zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v konkurze úpadcu
o nasledovné súpisové zložky:
Peňažné pohľadávky:
Suma v
Súpisová
Mena Právny dôvod vzniku
€
hodnota v €
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mzda úpadcu za obdobie 05/2015 v rozsahu, v akom môže byť
Mikušovská cesta 5363, 984 01 264,03 € EUR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 264,03 €
Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lučenec, IČO: 36 633 381
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5363, 984 01 719,97 €
Lučenec, IČO: 36 633 381
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5363, 984 01 366,36 €
Lučenec, IČO: 36 633 381
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5363, 984 01 348,63 €
Lučenec, IČO: 36 633 381
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5363, 984 01 339,03 €
Lučenec, IČO: 36 633 381
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5363, 984 01 293,46 €
Lučenec, IČO: 36 633 381
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5363, 984 01 316,92 €
Lučenec, IČO: 36 633 381
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5363, 984 01 395,52 €
Lučenec, IČO: 36 633 381
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5363, 984 01 154,86 €
Lučenec, IČO: 36 633 381
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5363, 984 01 108,57 €
Lučenec, IČO: 36 633 381
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5363, 984 01 242,01 €
Lučenec, IČO: 36 633 381
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Strojárenská 5, 917 02 Trnava,
105,00 €
IČO:36 235 164
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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 06/2015 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 719,97 €
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 07/2015 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 366,36 €
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 08/2015 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 348,63 €
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 09/2015 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 339,03 €
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 10/2015 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 293,46 €
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 11/2015 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 316,92 €
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 12/2015 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 395,52 €
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 1/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 154,86 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 2/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 108,57 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 03/2016 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 242,01 €
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Mzda úpadcu za obdobie 05/2016 v rozsahu, v akom môže byť
EUR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 105,00 €
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Mzda úpadcu za obdobie 06/2016 v rozsahu, v akom môže byť
Strojárenská 5, 917 02 Trnava,
101,00 € EUR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 101,00 €
IČO:36 235 164
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Mzda úpadcu za obdobie 07/2016 v rozsahu, v akom môže byť
Strojárenská 5, 917 02 Trnava,
99,00 € EUR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 99,00 €
IČO:36 235 164
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Mzda úpadcu za obdobie 08/2016 v rozsahu, v akom môže byť
Strojárenská 5, 917 02 Trnava,
569,22 € EUR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 569,22 €
IČO:36 235 164
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Mzda úpadcu za obdobie 09/2016 v rozsahu, v akom môže byť
Strojárenská 5, 917 02 Trnava, 519,20 € EUR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR 519,20 €
IČO:36 235 164
- majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5363, 984 01 102,84 € EUR Úrok z omeškania (omeškanie s plnením zrážky zo mzdy Úpadcu)
102,84 €
Lučenec, IČO: 36 633 381
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Mzda úpadcu za obdobie 04/2016, 05/2016, 06/2016 a 07/2016,
Strojárenská 5, 917 02 Trnava, 1659,98
v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia laebo
EUR
1659,98 €
IČO:36 235 164
€
exekúciou podľa §72 ods. 23 ZKR – majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b)
ZKR- doplatok

LawService Recovery, k.s., správca

K063600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Valášik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 19, Krupíiva 963 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 25/2012 S1540
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

Okresný súd Banská Bystrica
2K/25/2012
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty
JUDr. Marian Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1540, ktorý koná v mene a na
účet dlžníka Milan Valášik, nar. 15.10.1960, bytom Malinovského 19, 963 01 Krupina, týmto oznamuje zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v správcovskej kancelárii na adrese: J.
Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica každý pracovný deň v úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť
termín nahliadnutia na tel. čísle: +421 48 472 42 22, alebo emailom na: office@akpp.sk.
Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 93 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii: „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.“
JUDr. Marián Pataj, správca

K063601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Hagara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Králická 9/13, 976 34 Králiky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1959
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/290/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/290/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Ľubomír Hagara, nar. 18.08.1959, trvale bytom
Králická 9/13, 976 34 Králiky; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Hagara, s miestom
podnikania Králická 9/13, 976 34 Králiky, IČO: 10 829 199 (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v II. kole ponukového
konania na predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Dlžníka:
POZEMKY PARCELY REGISTRA "E":
Por. Druh
Výmera Parcelné
Okres
č.
pozemku
v m2
číslo
Lesný
Banská
1
23331
528/6
pozemok
Bystrica
Banská
2
Záhrada
4014
50/1
Bystrica
Banská
3
Záhrada
657
50/2
Bystrica
Lesný
Banská
4
2714
1356/1
pozemok
Bystrica
Lesný
Banská

Obec

Katastrálne
územie

Číslo Spoluvlastnícky
LV
podiel dlžníka

Riečka Riečka

484

3/100

Riečka Riečka

798

1/120

Riečka Riečka

798

1/120

Riečka Riečka

948

1/80

Deň
Dôvod
zapísania zapísania
§ 167h ods.
21.7.2020
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
1 ZKR
§ 167h ods.

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

236

Súpisová
hodnota
349,97 €
16,73 €
2,74 €
16,96 €

Obchodný vestník 161/2020
5

Lesný
pozemok

228

1356/2

6

Záhrada

840

1361

7

Záhrada

485

1223

1330

1224/1

120

1224/2

8
9

Trvalý trávny
porast
Trvalý trávny
porast

10

Orná pôda

3534

1225

11

Orná pôda

755

1226

1121

1227/1

58

1227/2

12
13

Trvalý trávny
porast
Trvalý trávny
porast

14

Orná pôda

1435

1228/1

15

Orná pôda

278

1228/2

16

Orná pôda

2532

1229

17

Trvalý trávny
porast

1104

1230

18

Orná pôda

1238

1231/1

19

Orná pôda

124

1231/2

20

Orná pôda

38

1231/3

21

Orná pôda

10

1231/4

22

Trvalý trávny
porast

911

1232

23

Záhrada

23

1235/1

24

Záhrada

10

1235/2

25

Trvalý trávny
porast

45

1245

26

Orná pôda

38

1246/1

27

Orná pôda

18

1246/2

28

Orná pôda

30

1246/3

29

Trvalý trávny
porast

982

490

30

Orná pôda

8731

491

31

Záhrada

7

52

32

Záhrada

733

1341

590

1342

1268

1345/1

1915

428

33
34
35

Trvalý trávny
porast
Lesný
pozemok
Trvalý trávny
porast

36

Orná pôda

11889

484/1

37

Orná pôda

10

484/2

38

Orná pôda

8

484/3

Konkurzy a reštrukturalizácie
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská

Deň vydania: 20.08.2020
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR

Riečka Riečka

948

1/80

21.7.2020

Riečka Riečka

949

1/40

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

21.7.2020

Riečka Riečka

951

1/32

Riečka Riečka

951

1/32

Riečka Riečka

951

1/32

Riečka Riečka

951

1/32

Riečka Riečka

951

1/32

Riečka Riečka

951

1/32

Riečka Riečka

951

1/32

Riečka Riečka

951

1/32

Riečka Riečka

953

1/80

Riečka Riečka

953

1/80

Riečka Riečka

954

1/40

Riečka Riečka

955

1/50

Riečka Riečka

955

1/50

Riečka Riečka

955

1/50

Riečka Riečka

1043 1/40

Riečka Riečka

1267 1/80

Riečka Riečka

1267 1/80

Riečka Riečka

1267 1/80

21.7.2020 § 167h ods. 0,16 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
14,23 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,36 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,16 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,70 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,59 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,28 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,47 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
6,14 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
54,57 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,09 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
7,33 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
5,90 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
12,68 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
23,94 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
74,31 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,06 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,05 €
1 ZKR
§ 167h ods.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

237

1,43 €
10,50 €
7,58 €
20,78 €
1,88 €
55,22 €
11,80 €
17,52 €
0,91 €
22,42 €
4,34 €
39,56 €
17,25 €
19,34 €
1,94 €
0,59 €
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39

Orná pôda

11889

484/1

40

Orná pôda

10

484/2

41

Orná pôda

8

484/3

42

Orná pôda

113

484/4

43

Orná pôda

113

484/4

44

Trvalý trávny
porast

489

807/4

45

Orná pôda

680

808

46

Orná pôda

3037

809

14808

811/4

3403

832

47
48

Lesný
pozemok
Trvalý trávny
porast

49

Orná pôda

1581

833

50

Trvalý trávny
porast

14279

753

51

Záhrada

7688

445

4498

784/5

2310

784/6

1378

785/2

Trvalý trávny 172
porast
Trvalý trávny
1479
porast
Trvalý trávny
598
porast
Trvalý trávny
95
porast
Trvalý trávny
2126
porast
Lesný
1885
pozemok
Lesný
8944
pozemok
Trvalý trávny
2211
porast
Trvalý trávny
778
porast
Lesný
1395
pozemok
Trvalý trávny
42
porast
Trvalý trávny
19
porast
Trvalý trávny
1
porast

786/2

68

Záhrada

13

1/1

69

Záhrada

73

1/2

70

Záhrada

23

1/3

71

Záhrada

4

1/4

72

Zastavaná
plocha a

226

6/1

52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Trvalý trávny
porast
Trvalý trávny
porast
Lesný
pozemok

787/2
788/1
788/2
789/2
790
1163
1200/37
1200/38
1201/7
485/1
485/3
488/2

Konkurzy a reštrukturalizácie
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Deň vydania: 20.08.2020
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR

Riečka Riečka

1267 1/480

21.7.2020

Riečka Riečka

1267 1/480

21.7.2020

Riečka Riečka

1267 1/480

21.7.2020

Riečka Riečka

1268 1/80

21.7.2020

Riečka Riečka

1268 1/480

21.7.2020

Riečka Riečka

1283 3/320

21.7.2020

Riečka Riečka

1283 3/320

21.7.2020

Riečka Riečka

1283 3/320

21.7.2020

Riečka Riečka

1283 3/320

21.7.2020

Riečka Riečka

1283 3/320

21.7.2020

Riečka Riečka

1283 3/320

21.7.2020

Riečka Riečka

1284 3/320

21.7.2020

Riečka Riečka

1285 1/80

21.7.2020

Riečka Riečka

1286 1/80

21.7.2020

Riečka Riečka

1286 1/80

21.7.2020

Riečka Riečka

1286 1/80

21.7.2020

Riečka Riečka

1286 1/80

Riečka Riečka

1286 1/80

Riečka Riečka

1286 1/80

Riečka Riečka

1286 1/80

Riečka Riečka

1286 1/80

Riečka Riečka

1286 1/80

Riečka Riečka

1286 1/80

Riečka Riečka

1286 1/80

Riečka Riečka

1286 1/80

Riečka Riečka

1286 1/80

Riečka Riečka

1290 1/48

Riečka Riečka

1290 1/48

Riečka Riečka

1290 1/48

Riečka Riečka

1302 3/200

Riečka Riečka

1302 3/200

Riečka Riečka

1302 3/200

Riečka Riečka

1302 3/200

21.7.2020 § 167h ods. 1,08 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
9,24 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
3,74 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,59 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
13,29 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
11,78 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
55,90 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
13,82 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
4,86 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
8,72 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,44 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,20 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,01 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,10 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,55 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,17 €
1 ZKR
§ 167h ods.
21.7.2020
0,03 €
1 ZKR

Riečka Riečka

1305 1/800

21.7.2020

0,01 €
0,01 €
0,71 €
0,12 €
2,29 €
3,19 €
14,24 €
69,41 €
15,95 €
7,41 €
66,93 €
48,05 €
28,11 €
14,44 €
8,61 €

§ 167h ods.
0,14 €
1 ZKR
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12,38 €

Obchodný vestník 161/2020

73

nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie

8

6/2

Záhrada

1050

10/1

75

Záhrada

20

10/2

76

Záhrada

479

128

77

Záhrada

82

1234/2

78

Záhrada

414

1340

205

1346/1

40

1346/2

216

1345/2

5867

1200/30

711

1200/31

1244

1201/3

1245

485/2

1160

488/1

80
81
82
83
84
85
86

Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Trvalý trávny
porast
Trvalý trávny
porast
Lesný
pozemok
Trvalý trávny
porast
Trvalý trávny
porast

Deň vydania: 20.08.2020

Bystrica

74

79

Konkurzy a reštrukturalizácie

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

1 ZKR
Riečka Riečka

1305 1/800

21.7.2020

Riečka Riečka

1307 1/64

21.7.2020

Riečka Riečka

1307 1/64

21.7.2020

Riečka Riečka

1361 1/80

21.7.2020

Riečka Riečka

1620 1/80

21.7.2020

Riečka Riečka

1653 1/40

21.7.2020

Riečka Riečka

1653 1/40

21.7.2020

Riečka Riečka

1653 1/40

21.7.2020

Riečka Riečka

1723 1/50

21.7.2020

Riečka Riečka

1846 1/40

21.7.2020

Riečka Riečka

1846 1/40

21.7.2020

Riečka Riečka

1846 1/40

21.7.2020

Riečka Riečka

1847 1/48

21.7.2020

Riečka Riečka

1847 1/48

21.7.2020

§ 167h ods.
0,01 €
1 ZKR
§ 167h ods.
1 ZKR
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5,18 €
2,56 €
0,05 €
2,16 €
73,34 €
8,89 €
15,55 €
12,97 €
12,08 €

II. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

majetok bude speňažený za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
majetok možno speňažiť jednotlivo, alebo ako súbor majetku;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20% z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr v deň uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech konkurznej
podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: office@bankruptcy.sk resp. telefonicky na
tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením:
“Ponukové konanie KONKURZ 5OdK/290/2020 – neotvárať.“
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Banskej Bystrici, dňa 17.08.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K063602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Šrámeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť Ladislava Novomeského 1237/31, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1171/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1171/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Oľga Šrámeková, nar. 10.06.1968, trvale bytom Štvrť Ladislava Novomeského 1237/31, 977 01
Brezno, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/1171/2019, týmto
v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená
Prihláška pohľadávky veriteľa: BL Finance, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 44307683, ktorou bola
do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 1221,19 €.

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

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

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

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K063603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomalová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orlová 656 / 7, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1984
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/380/2020 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/380/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172, správca úpadcu: Vladimíra
Tomalová, Orlová 656/7, 976 69 Pohorelá, dat. nar.: 15. 5. 1984, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať
do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: +421 45 202 89 38
e-mail: office@insolva.sk

K063604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Freisler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosorín 48, 966 24 Kosorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1252/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1252/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen správca úpadcu František Freisler, nar.
10.03.1971, trvale bytom Kosorín 48, 966 24 Kosorín, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v
Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/1252/2019,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie časti
majetku vo vlastníctve dlžníka.

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

Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 46/2020 dňa
06.03.2020 pod K021337.

Predmet ponukového konania:
Predmetom ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného nižšie uvedenými súpisovými
zložkami majetku (ďalej len ako „predmet speňažovania“)

Popis:
Por. č. 1

Hnuteľná vec- motorové vozidlo

Volkswagen Passat 3B, kombi, osobné vozidlo, ev. č. ZH 943 BG, r.v. 2000, dátum prvej evidencie v SR:
21.9.2010, VIN: WVWZZZ3BZYE512267, kategória M1, počet km: 501.400km, ojazdené, opotrebované, čiastočne
prehrdzavené, dočasne pokazené, umiestnenie: u dlžníka

Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia jednotlivého ponukového
konania a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16.00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja alebo sviatku, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16.00 hod.

Označenie záujemcov, spôsob a podmienky uplatnenia ponuky:
1. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, t.j. za celý súbor nehnuteľností - predmet speňažovania. V
prípade predloženia viacerých ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená
do kancelárie správcu ako posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka
musí byť písomná, nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú
podmienkam ponukového konania a musí byť doručená v určenej lehote na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Jaroslav Bako, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke s označením „PONUKA
konkurz: 2OdK/1252/2019“.

Úhrada zálohy na ponúknutú kúpnu cenu musí byť uskutočnená (pripísaná) na bankový účet č.ú. IBAN: SK48
1100 0000 0026 2603 6602, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pod VS: 212522019, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk, kde je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej
osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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2. Záväzná ponuka na kúpu predmetu speňažovania musí obsahovať:
a.) označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v registri, pri fyzickej osobe meno priezvisko, miesto
podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v registri, telefonický a mailový kontakt)
b.) označenie každej jednotlivej súpisovej zložky majetku (predmet speňažovania), o ktorú záujemca prejavil
záujem a s uvedením výšky ponúkanej kúpnej ceny
c.) číslo účtu záujemcu, na ktorý mu bude vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní
d.) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania
e.) dátum a podpis záujemcu

3. Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba niektorej nehnuteľnosti/
niektorých nehnuteľností - súpisovej zložky / súpisových zložiek majetku - samostatne a nie súboru nehnuteľností
ako celku); neúplné alebo neurčité ponuky, resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu zložená v celom rozsahu, riadne a včas na účet určený správcom, je správca oprávnený vyradiť
z hodnotenia.

4. Správca týmto rovnako upozorňuje záujemcov o kúpu majetku v ponukovom konaní, na právo
oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v §167r ZKR.

Rozhodujúce kritériá ponukového konania: Jediným rozhodujúcim kritériom úspešnosti v ponukovom konaní,
je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené
z hodnotenia, vyberie ponuku toho záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za jednotlivý predmet
speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú ponuku kúpnej ceny, rozhodne žreb správcu.

Ohliadka:
Vzhľadom na stav predmetu speňažovania je ohliadka možná na mieste jeho umiestnenia.

Podmienky speňaženia : Predmet ponukového konania sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude nachádzať
v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, tak „ako stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka
predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom, ako aj všetky poplatky spojené s osvedčením
podpisov na vyhotoveniach kúpnych zmlúv, hradí víťaz ponukového konania ako kupujúci.

Vyhodnotenie ponúk, vrátenie zálohy kúpnej ceny:
Otváranie jednotlivých ponúk správca uskutoční po uplynutí lehoty na ich predkladania a tieto vyhodnotí v súlade
s týmto ponukovým konaním ako aj so ZKR, pričom s poukazom na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v §167r ods. 2 ZKR, správca doručené ponuky vyhodnotí až po
uplynutí tejto lehoty, najneskôr však do 15 pracovných dní od skončenia ponukového konania. Záujemcu, ktorý
bude vyhodnotený v zmysle podmienok ponukového konania ako úspešný, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy k predmetu speňažovania s tým, že mu zároveň zašle návrh kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená prevodom na záujemcom označený účet a to v lehote do 5 dní od
vyhodnotenia ponúk podľa predchádzajúcej vety..

Všeobecné poučenia:
Podľa ust. § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K063605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomalová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orlová 656 / 7, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1984
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/380/2020 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/380/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Vladimíra Tomalová,
Orlová 656/7, 976 69 Pohorelá, dat. nar.: 15. 5. 1984 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal
Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/380/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie
okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 13. 8. 2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú
povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172,
alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára;
elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej
na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
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upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Vladimíra Tomalová, Ulica Orlová 656/7, 976 69 Pohorelá, born.: 15. 5. 1984 (hereinafter referred to
as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 2OdK/380/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal 13. 8. 2020. The bankruptcy procedure was declared as of this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: insolva, k.s.,
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172 or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using
special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic
signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered
receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of
Justice
of
the
Slovak
Republic
website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
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BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 17. 8. 2020
In Zvolen, 17. 8. 2020
insolva, k.s., správca Vladimíra Tomalová
insolva, k.s., trustee Vladimíra Tomalová

K063606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomalová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orlová 656 / 7, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1984
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/380/2020 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/380/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
insolva, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172, správca dlžníka:
Vladimíra Tomalová, Orlová 656/7, 976 69 Pohorelá, nar.: 15. 5. 1984, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za
primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
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predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK87 0900 0000 0050
7044 3547, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; špecifický symbol: 0145; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
insolva, k.s., správca Vladimíra Tomalová

K063607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Zdeno Schneider; obchodné meno: Zdeno
Schneider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Exnára 1300/3, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1045/2019 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1045/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 02. 12. 2019, sp. značka 5OdK/1045/2019, zverejnenom v OV
239/2019, dňa 11. 12. 2019, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Zdeno Schneider, nar. 20. 10. 1971, bytom L.
Exnára 1300/3, 969 01 Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Zdeno Schneider, s
miestom podnikania L. Exnára 1300/3, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 51 177 285, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Vladimíra Flídera, so sídlom
kancelárie Trhová č. 1, 960 01 Zvolen, značka správcu: S 1492.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Správca po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR, podľa zoznamu majetku dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinnosti tretích osôb
a vyjadrenia dlžníka, zistil majetok podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na tú skutočnosť, že sa tento majetok podliehajúci konkurzu nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, majetok prestal podliehať konkurzu v zmysle § 167p ods. 2 ZKR. Konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.

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

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Zdeno Schneider,
nar. 20. 10. 1971, bytom L. Exnára 1300/3, 969 01 Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným
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menom Zdeno Schneider, s miestom podnikania L. Exnára 1300/3, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 51 177
285, zrušuje.

Vo Zvolene, 17. 08. 2020.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K063608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Oláh; obchodné meno - Rudolf Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlievce 62, 991 22 Malé Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1170/2019 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1170/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 12. 12. 2019, sp. značka 2OdK/1170/2019, zverejnenom v OV
246/2019, dňa 20. 12. 2019, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Rudolf Oláh, nar. 23. 12. 1957, trvale bytom
Malé Zlievce 62, 991 22 Malé Zlievce, obchodné meno - Rudolf Oláh, s miestom podnikania Malé Zlievce 62, 991
22 Malé Zlievce, IČO – 47409321, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Vladimíra Flídera, so sídlom kancelárie Trhová č. 1, 960 01
Zvolen, značka správcu: S 1492.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Správca po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR, podľa zoznamu majetku dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinnosti tretích osôb
a vyjadrenia dlžníka, zistil majetok podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na tú skutočnosť, že sa tento majetok podliehajúci konkurzu nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, majetok prestal podliehať konkurzu v zmysle § 167p ods. 2 ZKR. Konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka – Rudolf Oláh, nar.
23. 12. 1957, trvale bytom Malé Zlievce 62, 991 22 Malé Zlievce, obchodné meno - Rudolf Oláh, s miestom
podnikania Malé Zlievce 62, 991 22 Malé Zlievce, IČO – 47409321, zrušuje.

Vo Zvolene, 17. 08. 2020.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K063609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalíková Kvetoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 630/11, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1967
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/96/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/96/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 13.02.2020, sp. zn. 5OdK/96/2020, bol na majetok dlžníka:
Kvetoslava Mihalíková, nar. 10.04.1967, bytom: Paseka 630/11, 976 67 Závadka nad Hronom (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 34/2020, deň vydania: 19.02.2020.

Podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR: „(1) 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.“

Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle vyššie citovaného zákonného
ustanovenia týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Kvetoslava Mihalíková, nar. 10.04.1967, bytom:
Paseka 630/11, 976 67 Závadka nad Hronom, sa KONČÍ.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K063610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Csongor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 562, 985 58 Radzovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/935/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/935/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
Mgr. Martina Klačanová, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925, správca dlžníka: Csongor
Tóth, narodený 19.06. 1956, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce.
Dňa 05.08.2020 správca zverejnil v OV pod č. 150/2020 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Na základe týchto skutočností, po splnení konečného rozvrhu výťažku správca v zmysle §167v ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Csongor Tóth, narodený 19.06. 1956,
trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce.
V Banskej Bystrici, dňa 17.08.2020
Mgr. Martina Klačanová
správca dlžníka

K063611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zupka Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 67, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/370/2020 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/370/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Peter Zupka, nar. 12.5.1985, trvale bytom Partizánska 67, 965 01 Žiar nad Hronom oznamuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na telefónnom
čísle: 0908 391 719, alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese:
dusan.paulik@stonline.sk.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K063612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zupka Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 67, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/370/2020 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/370/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Peter Zupka, nar. 12.5.1985, trvale bytom Partizánska 67, 965 01 Žiar nad Hronom týmto v
súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na
ktorý možno skladať kauciu vo výške podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR pre popieranie prihlásenej pohľadávky
iným veriteľom prihlásenej pohľadávky, nasledovne: číslo účtu IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017, účet
vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K063613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Lúčanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 454/83, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/1087/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/1087/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca oznamuje, podľa ust. § 167I ods. 3 ZKR, doručenie prihlášok pohľadávok konkurzného veriteľa po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, ktorý si dňa
17.08.2020 prihlásil pohľadávky v celkovej výške 12.901,72 €; pohľadávky veriteľa zapísal do zoznamu
pohľadávok dňa 17.08.2020.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marián Pataj
správca

K063614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virág Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica 1, 974 01 t. č. Lazovná
30, 974 01 Banská Bystric
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1986
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/313/2020 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/313/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 5OdK/313/2020 zo dňa 23.06.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku 123/2020 vydanom dňa 29.06.2020 pod zn. K050327 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Jozef Virág, nar. 23.10.1986, bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa pre
doručovanie Lazovná 30, 974 01 Banská Bystrica, a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, (ako
správca úpadcu v súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská
Bystrica, č. k. 5OdK/313/2020, že
dňa 17.08.2020, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271, ktorý si
v konkurznom konaní prihlásil súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok:
Spolu vo výške: 175,28 EUR

Táto pohľadávka v celkovej výške 175,28 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 17.08.2020.

V Bratislave, dňa 17.08.2020
KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo – komplementár
Správca S 1704

K063615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Janšto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský rad 641/42, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/363/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/363/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Janšto, nar. 25.12.1989, bytom Majerský rad
641/42, 963 01 Krupina, podnikajúci pod obchodným menom Ján Janšto, s miestom podnikania Majerský rad
641/42, 963 01 Krupina 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 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K063616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Janšto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský rad 641/42, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/363/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/363/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Ján Janšto, nar. 25.12.1989, bytom Majerský rad 641/42, 963 01 Krupina, podnikajúci
pod obchodným menom Ján Janšto, IČO: 51 029 898, s miestom podnikania Majerský rad 641/42, 963 01
Krupina (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.:
5OdK/363/2020 zo dňa 06.08.2020 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner Ján Janšto d.o.b.: 25th December 1989, residing
Majerský rad 641/42, 963 01 Krupina, under the bussines name Ján Janšto, IČO: 51 029 898, with business
place Majerský rad 641/42, 963 01 Krupina (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/363/2020 dated 6th August 2020 bankruptcy was
declared on the Bankrupt‘s 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 dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 155/2020 on 12th
August 2020. Bankruptcy was declared on 13th 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. (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s ust. § 199 ods. 9 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. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko a v jednom rovnopise
na súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
(§ 167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na súde. 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).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

3. 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).
3. If the creditor delivers the application later to the insolvency practitioner, 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 insolvency practitioner. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the insolvency practitioner in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA).

4. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the debtor, 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).

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

6. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. 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).

7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. For each 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).

8. 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).
8. 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).

9. 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).
9. 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).

10. 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).
10. 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 insolvency practitioner 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 insolvency practitioner with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

11. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
nasledovnej
webovej
adrese:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
11. 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.

12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a
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rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and
Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.

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 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents which prove stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
14. Only another registered creditor is authorised to deny any other registered claim.

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

16. 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).
16. 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 insolvency practitioner, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he
is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.
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V Banskej Bystrici, dňa 17.08.2020
In Banskej Bystrici, on 17th August 2020

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

K063617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Janšto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský rad 641/42, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/363/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/363/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Janšto, nar. 25.12.1989, bytom Majerský rad
641/42, 963 01 Krupina, podnikajúci pod obchodným menom Ján Janšto, s miestom podnikania Majerský rad
641/42, 963 01 Krupina, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka
a.s., IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu.
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 Banskej Bystrici, dňa 17.08.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K063618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenčiak Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbovce nad Rimavou 63, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1966
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1011/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1011/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrušenie 1. kola verejného ponukového konania
Správca týmto zverejnením oznamuje zrušenie 1. kola verejného ponukového konania, ktoré bolo vyhlásené
prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom vestníku 154/2020 dňa 11.08.2020 pod zn. K061527.

Správca S1704
Bratislava 17.08.2020

K063619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8801/70, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1988
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/749/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/749/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku
Iná
majetková
hodnota

Podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

100% podiel v obchodnej spoločnosti
Mae Capone s.r.o., so sídlom Tolstého
Všeobecná
5, 811 06 Bratislava-mestká časť Staré 1.00
podstata
Mesto, IČO: 52 454 835, vedenej OR OS
Bratislava I v odd. Sro, vl.č. 138553/B

Dátum
zapísania
do súpisu

9.6.2020

Dôvod zapísania
do súpisu
majetok v
bezpodielovom
spoluvlastníctve
manželov

Majetok
tretej Zabezpečenie
osoby

Nie

Nie

K063620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Flaška Ján, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkonice 178, 976 13 Podkonice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1957
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/7/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/7/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Ing. Ján Flaška, narodený: 18.11.1957, bytom Podkonice 178,
976 13 Podkonice, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ján Flaška, s miestom podnikania Podkonice
178, 976 13 Podkonice, IČO: 37 329 596, na majetok ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz
uznesením sp. zn. 5OdK/7/2020 zo dňa 04.02.2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 33/2020 zo dňa
18.02.2020, 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 súboru nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
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Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 8 607 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1774
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,3 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 3 115 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 761
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,1 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 3
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 5 866 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1744
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
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Súpisová hodnota majetku: 0,2 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 4
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 1 561 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 2036
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 2,8 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 5
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 2 593 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2207
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 7 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 6
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 11 419 m2
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Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1310
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,4 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 7
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 26 594 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 1003
Parcelné číslo: 2203/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 71 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 8
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 93 868 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1419/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 163 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 9
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Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 33 855 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1057
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 1,2 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 10
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 9 109 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2225
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 25,00 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 11
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 2 030 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1575/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 3,5 €
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Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 12
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 26 074 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 577
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,88 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 13
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 8 373 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 665
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,3 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 14
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 3 014 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
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Parcelné číslo: 785
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,1 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 15
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 20 899 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 1321/7
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 1,08 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 16
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 12 825 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1218
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,5 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 17
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
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Výmera: 9 355 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1047
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,3 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 18
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 24 098 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1234
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,8 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 19
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 9 585 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1355
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,4 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
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Číslo súpisovej zložky majetku: 20
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 184 182 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2214/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 492 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 21
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 1 004 269 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1789/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 33,7 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 22
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 5 913 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2227
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
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Súpisová hodnota majetku: 2,3 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 23
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 2 408 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1262
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,08 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 24
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 3 456 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1073
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,1 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 25
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 17 041 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
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Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1233
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,6 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 26
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 14 369 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2226
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 40 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 27
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 459 759 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1579
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 15,5 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 28
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
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Druhom: lesný pozemok
Výmera: 1 154 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1386/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 2 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 29
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 2 345 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1393/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 4 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 30
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 7 741 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 632
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,25 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
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Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 31
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 4 891 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2219
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 0,25 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 32
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 967 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2221
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 2,6 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 33
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 9 477 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2208
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 25 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 34
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 7 024 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2206
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 20 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 35
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 96 949 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 2029
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 168 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 36
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 12 822 m2

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

272

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1620
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,5 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 37
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 550 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1785
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,02 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 38
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 257 789 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 1003
Parcelné číslo: 2214/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 689 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 39
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Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 244 323 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2214/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 653 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 40
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 6 744 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1102
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,3 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 41
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 32 524 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 1321/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 1,68 €

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

274

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 42
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 855 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1393/8
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 1,5 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 43
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 706 754 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1999
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 1 228 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 44
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 402 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
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Parcelné číslo: 1575/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,7 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 45
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 239 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1381/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,5 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 46
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 11 365 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1030
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,4 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 47
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
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Výmera: 11 739 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1118
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,4 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 48
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 102 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1296/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,2 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 49
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 2 834 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 645
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,09 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
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Číslo súpisovej zložky majetku: 50
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 1 351 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 634
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,05 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 51
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 1 570 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Moštenica, katastrálne územie: Moštenica
Číslo listu vlastníctva: 589
Parcelné číslo: 8294
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 0,07 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 52
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 3 309 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 620
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373

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

278

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

Súpisová hodnota majetku: 0,11 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 53
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 8 313 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2214/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 0,43 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 54
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 2 849 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2218
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 0,15 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 55
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 1 633 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
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Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1777
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,05 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 56
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 88 740 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 2002
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 154 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 57
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 19 940 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1779
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,7 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 58
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
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Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 22 640 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1231
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,8 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 59
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 259 757 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2220
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 694 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 60
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 3 246 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 652/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,1 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
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Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 61
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 4 449 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1584
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,15 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 62
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 106 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1295/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,1 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 63
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 3 320 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1080
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,1 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 64
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 4 057 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1339
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,2 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 65
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 4 784 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 782
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,02 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 66
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 1 946 m2
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Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2217
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 0,75 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 67
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 328 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1393/7
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,6 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 68
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 10 272 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1419/7
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 20 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 69
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Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 5 318 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 1321/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 0,27 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 70
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 873 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1395/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 1,5 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 71
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 5 729 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1281
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,2 €
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Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 72
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 3 784 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2211
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 0,2 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 73
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 9 839 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1340
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,4 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 74
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 417 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
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Parcelné číslo: 647
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,8 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 75
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: ostatná plocha
Výmera: 2 892 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1294
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 6,5 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 76
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 48 051 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 2078
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 1,7 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 77
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
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Výmera: 4 873 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 619
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,16 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 78
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 4 663 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1420/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 8 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 79
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 185 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1295/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,1 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
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Číslo súpisovej zložky majetku: 80
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 7 111 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 674
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,25 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 81
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 858 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1393/9
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 1,5 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 82
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 55 288 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 780
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
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Súpisová hodnota majetku: 1,85 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 83
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 133 139 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 553
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 4,5 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 84
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 24 733 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1420/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 43 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 85
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 190 094 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
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Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1881
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 330 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 86
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 6 438 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1559
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,2 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 87
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 878 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1773
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,03 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 88
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
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Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 2 733 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2213
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 0,14 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 89
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 1 246 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 1003
Parcelné číslo: 1385/7
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 3,3 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 90
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 4 464 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Moštenica, katastrálne územie: Moštenica
Číslo listu vlastníctva: 589
Parcelné číslo: 8293/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 0,2 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
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Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 91
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 19 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 1021
Parcelné číslo: 536
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 1,4 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 92
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 72 286 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 677
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 2,4 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 93
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 40 569 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 1003
Parcelné číslo: 2216
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 2,1 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 94
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 2 406 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1618
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,08 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 95
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 106 975 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 2052
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 185 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 96
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 3 370 m2
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Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2210
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 9 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 97
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 67 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1419/8
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,1 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 98
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 34 200 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2215
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 1,77 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 99
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Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 1 708 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 621
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,05 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 100
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 9 549 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1346
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,4 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 101
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 1 651 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2209/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 5 €
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Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 102
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 924 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1338
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,03 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 103
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 65 213 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 2224/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 174 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 104
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 3 701 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
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Parcelné číslo: 1516
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,2 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 105
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 345 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 618
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,1 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 106
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 6 856 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1871
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,3 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 107
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
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Výmera: 125 025 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1107
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 4,2 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 108
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 989 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 1003
Parcelné číslo: 1387/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 26 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 109
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 165 560 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 1319/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 440 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
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Číslo súpisovej zložky majetku: 110
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 344 596 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 1813
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 11,60 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 111
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 278 884 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 978
Parcelné číslo: 2001
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 484 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 112
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 24 936 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 1003
Parcelné číslo: 2212
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
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Súpisová hodnota majetku: 1,3 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 113
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 1 077 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1393/11
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 2 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 114
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 43 052 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 652/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 75 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 115
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 4 406 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
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Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 623
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,15 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 116
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: lesný pozemok
Výmera: 28 273 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 1003
Parcelné číslo: 2203/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 75 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 117
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 6 956 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1812
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,3 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 118
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
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Druhom: lesný pozemok
Výmera: 9 201 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 545
Parcelné číslo: 1321/8
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 100/38500
Súpisová hodnota majetku: 25 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 119
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 1 093 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 1789/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,04 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 120
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: trvalý trávny porast
Výmera: 10 718 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Podkonice, katastrálne územie: Podkonice
Číslo listu vlastníctva: 674
Parcelné číslo: 617
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 31/18373
Súpisová hodnota majetku: 0,36 €
Deň zapísania do súpisu: 15.04.2020
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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.: 5OdK/7/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská a
poradenská k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica.
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: 572020, 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).
7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

304

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

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. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K063621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mokáň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lovčica - Trubín 1, 966 23 Lovčica - Trubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1968
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddľženie
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/318/2020 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/318/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania

Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, konkurzný správca zapísaný pod značkou:
S1941, správca dlžníka, ktorým je Juraj Mokáň, nar. 23.10.1968, Trvale bytom: Obec Lovčica - Trubín, 966 23
Lovčica Trubín, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Mokáň, s miestom podnikania Pod Donátom 18/35, 965
01 Žiar nad Hronom, IČO: 30 461 359 (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v zmysle ust. § 167q ods. 1 v spojení s ust.
§ 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“) II. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.

Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku
132/2020 zo dňa 10.7.2020.

č.

Predmetom speňaženia je majetok:

POZEMKY
Deň zápisu: 6.7.2019
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu, pozemok v okrese Žiar nad Hronom
Súpisová hodnota: 2 898,4 EUR
Poradie Názov *
Zastavaná

Výmera
[m2]

Druh pozemku *
plocha

s

Obec
Lovčica

PSČ
-

Názov
územia
Trubín

katastrálneho
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ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 1855

Poradie Názov *
1..

Zastavaná
nádvorím

Konkurzy a reštrukturalizácie

plocha

Trubín

Kód štátu Cena za m2 v Číslo listu Číslo
*
EUR
vlastníctva parcely

Spoluvlastnícky
úpadcu

SVK

1/8

Deň vydania: 20.08.2020
96623

podiel Súpisová
[EUR]

hodnota

s
12,5

1283

E/ 8

2898,4

Podmienky ponukového konania

Podmienky ponukového konania podľa § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1ZKR za najvyššiu
ponúknutú sumu bez stanovenia minimálnej sumy predajnej hodnoty.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom peňažnej pohľadávky
dlžníka počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore
s povereným
zamestnancom kancelárie Správcu (+421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu kovacova@niamey.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „5OdK/318/2020 - neotvárať“ na adresu Rudnayovo námestie č. 1, 811 01 Bratislava, v
lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v
Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí
pätnástym dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za
riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. 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. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky: a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a
zrozumiteľný návrh ponúkanej kúpnej ceny ; b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca
zložiť na bankový účet správcu vedený v UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s., IBAN: SK16 1111
0000 0015 5843 8006, VS: 5OdK/318/2020, poznámka: Mokáň – ponukové konanie – označenie záujemcu,
najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie zábezpeky
od iných platieb prijatých na bankový účet správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu, prípade kombináciou
platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, pričom suma
zábezpeky musí byť zložená na celú sumu ponúkanej kúpnej ceny. V prípade, že úspešný záujemca odmietne
uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške
záujemcom zaplatenej zábezpeky; c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z
obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ; d/ doklad o
zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu; e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená
zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania, f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami
ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na
akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej
vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky
záväzky voči Dlžníkovi, resp. že voči Dlžníkovi nemá žiadne záväzky.
4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak
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správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. príslušný orgán neschváli vyhodnotenie ponukového
konania).
5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej
ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za postúpenie pohľadávok, ak nepôjde o zjavne neprimeranú alebo
nevýhodnú ponuku. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Správca
bude informovať všetkých záujemcov o výsledku ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca s ním do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu.
7. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojím podpisom v
kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu
zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek
škody.

Konkurzy a oddlženie, k. s., správca dlžníka
Ing. Jana Kováčová, PhD., komplementár a zástupca kancelárie

K063622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Škvarková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 406, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/285/2020 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/285/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie
JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, ako správca úpadcu: Anna Škvarková,
nar. 29.08.1961, trvale bytom Telgárt 406, 976 73 Telgárt, týmto v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z. z.
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí úpadcu.
Ide o nasledovný nehnuteľný majetok :
Por. č. K. ú.
·
·
·
·

Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt

LV č. č. parcely
525
525
525
525

462/2
1226
1227
1307/2

druh pozemku
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

výmera
861
1896
1357
343

(m2)

podiel______

1/2
1/2
1/2
1/2

Stavba
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·
·
·
·
·
·
·
·
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·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Deň vydania: 20.08.2020

rodinný dom, k.ú. Telgárt, č. LV 1442, popisné č. 406, podiel 1/4

K. ú.
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt

LV č. č. parcely
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
1275
1275
1275
1275
2357
2357
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277

4061/ 1
4065/ 3
4066/ 1
4066/ 2
4067/ 1
4074/ 1
4074/ 2
4098
4099/1
4099/2
4099/3
4099/4
4099/5
4100
4102
4103/3
4103/4
4147/2
4156
4160/3
2443
2444
4101/1
4101/2
4103/2
1719/2
1720/1
1748/1
1754/2
4180
322
670
675
741
755
833
834/ 1
834/ 2
839
840
847
853
854
862
863
865/ 1
866/2
1028
1918/ 1

druh pozemku
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
lesný pozemok
vodná plocha
vodná plocha
vodná plocha
vodná plocha
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
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
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

výmera
839707
171304
2859
29908
1629
779
13650
114015
65529
133459
133459
145312
158260
50548
187347
888263
5080
1203
4442
304
52497
16279
892332
325555
1221509
406
193
2024
386
464
942
7882
59149
77122
1709
29493
72466
10253
39660
6373
510002
207451
419944
17132
34282
9195
4005
8149
6450

(m2)

podiel______

15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
15/100000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt
Telgárt

1277
1277
1277
1277
1102
1102
1102
1506
1506
1506
1506
1506
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
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3209
3210
3744
4060/ 1
2220
2221
3165/1
4059
4060/ 2
4060/ 6
4060/7
4060/ 8
650/1
650/2
650/ 3
650/ 4
650/ 5
865/2
866/ 1
886/ 1
886/2
1762
1820
1910
1924
1947
2389
4011
4058

trvalý trávny porast 85982
trvalý trávny porast 111747
trvalý trávny porast 121384
trvalý trávny porast 1421984
trvalý trávny porast 2944
orná pôda
1954
trvalý trávny porast 2005
lesný pozemok
174831
lesný pozemok
122786
trvalý trávny porast 893
trvalý trávny porast 636770
trvalý trávny porast 2
trvalý trávny porast 372
trvalý trávny porast 95
trvalý trávny porast 82
trvalý trávny porast 236
trvalý trávny porast 318
trvalý trávny porast 6235
trvalý trávny porast 14023
trvalý trávny porast 8016
trvalý trávny porast 2089
trvalý trávny porast 15132
trvalý trávny porast 4773
trvalý trávny porast 57645
trvalý trávny porast 12001
trvalý trávny porast 7911
orná pôda
1944
trvalý trávny porast 4357
trvalý trávny porast 7620

Deň vydania: 20.08.2020

875/5723000
875/5723000
875/5723000
875/5723000
1/1
1/1
1/1
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000
858/5723000

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu e-mailom na adrese: peter@skrabak.sk.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZNÉ KONANIE sp. zn. : 2OdK/285/2020 – Anna Škvarková – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu správcu: JUDr.
Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, najneskôr v lehote 20 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 dvadsiaty deň o 15:30 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. Riadne
doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK37 1111 0000 0011 2215 5005,
poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné meno záujemcu – záloha. Za riadne a včas uhradenú zálohu na
celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný
deň určený na doručovanie ponúk. Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Náležitosti ponuky:
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Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·

riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise
majetku,
uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné
predložiť overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné
predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako 1 mesiac,
predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.

Podmienky akceptácie ponuky:
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia 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.
Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu
bezodkladne potom, ako žiadna oprávnená osoba dlžníka nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák. č. 7/2005 Z.z.. V prípade, ak bude
záujemca vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou
o zmluvnej pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa vyhodnotenia ponuky.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K063623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sitarčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MPČĽ 2174/38, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.4.1965
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddľženie
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/242/2020 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania

Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, konkurzný správca zapísaný pod značkou:
S1941, správca dlžníka, ktorým je Jozef Sitarčík, nar. 10. 04. 1965, trvale bytom: MPČĽ 2174/38, 977 03 Brezno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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(ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v zmysle ust. § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) II. kolo ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.

Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku
132/2020 zo dňa 10.7.2020.

č.

Predmetom speňaženia je majetok:

POZEMKY
Deň zápisu: 6.7.2020
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu, pozemky
Súpisová hodnota: 718,44 EUR
Cen
Číslo
Spoluvlastní
Súpiso
Súpis Názov
Číslo Spoluvlastní
a za
Výmer
listu
cky
podiel
vá
Obec né
katastrálne
parcel cky
podiel
m2
a [m2]
vlastníct
úpadcu
v
hodnot
číslo ho územia
y
úpadcu
v
va
[m2]
a [EUR]
EUR
Rodinný ZASTAVANE_PLOCHY_A_NA
Brezn
Brezno
5178
3533/ 1/22
9,09
15 136,35
dom
DVORIA
200
o
1805
1
Zastava
Brezno
183
3532/ 1/22
19,32
15 289,8
ná
1
plocha a ZASTAVANE_PLOCHY_A_NA
Brezn
nádvorie DVORIA
425
o
Brezn
Brezno
183
3533/ 1/22
23,68
10 236,8
Záhrada záhrada
521
o
2
Trvalý
Brezno
183
3537/ 1/22
0,81
7
5,67
trávnatý
Brezn
2
porast Trvalý trávnatý porast
18
o
Trvalý
Brezno
6846
3454 1/132
4,16
7
29,12
trávnatý
Brezn
porast Trvalý trávnatý porast
549
o
Trvalý
Brezno
183
6014/ 1/22
4,14
5
20,7
trávnatý
Brezn
2
porast Trvalý trávnatý porast
91
o

Porad
Názov * Druh pozemku *
ie

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Podmienky ponukového konania

Podmienky ponukového konania podľa § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1ZKR za najvyššiu
ponúknutú sumu bez stanovenia minimálnej sumy predajnej hodnoty.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom peňažnej pohľadávky
dlžníka počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore
s povereným
zamestnancom kancelárie Správcu (+421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu kovacova@niamey.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „4OdK/242/2020 - Pozemky- neotvárať“ na adresu Rudnayovo námestie č. 1, 811 01
Bratislava, v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu
v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí
pätnástym dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za
riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. 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. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky: a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a
zrozumiteľný návrh ponúkanej kúpnej ceny ; b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca
zložiť na bankový účet správcu vedený v UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s., IBAN: SK16 1111
0000 0015 5843 8006, VS: 4OdK/242/2020, poznámka: Sitarčík/ Pozemky – ponukové konanie – označenie
záujemcu, najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie
zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu, prípade
kombináciou platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, pričom
suma zábezpeky musí byť zložená na celú sumu ponúkanej kúpnej ceny. V prípade, že úspešný záujemca
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky; c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z
obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ; d/ doklad o
zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu; e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená
zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania, f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami
ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na
akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej
vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky
záväzky voči Dlžníkovi, resp. že voči Dlžníkovi nemá žiadne záväzky.
4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. príslušný orgán neschváli vyhodnotenie ponukového
konania).
5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej
ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za postúpenie pohľadávok, ak nepôjde o zjavne neprimeranú alebo
nevýhodnú ponuku. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Správca
bude informovať všetkých záujemcov o výsledku ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca s ním do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu.
7. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojím podpisom v
kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu
zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek
škody.

Konkurzy a oddlženie, k. s., správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Jana Kováčová, PhD., komplementár a zástupca kancelárie

K063624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Republiky 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/312/2020 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/312/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Tibor Baláž, nar. 02.05.1967, bytom Mesto Lučenec, 98401 Lučenec,
oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka nezistil žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K063625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szekeres Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 28, 980 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/26/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/26/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.01.2020, sp. zn. 4OdK/26/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 26/2020 zo dňa 07.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Štefan Szekeres,
nar. 06.09.1980, trvale bytom Pavlovce 28, 980 01 Rimavská Sobota (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu
bol ustanovený správca JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Štefan Szekeres, nar. 06.09.1980, trvale
bytom Pavlovce 28, 980 01 Rimavská Sobota končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K063626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezina Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 19, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/907/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/907/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť:
Dňa 30.09.2019 bolo v obchodnom vestníku OV č. 188/2019 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 5OdK/907/2019 zo
dňa 24.09.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ján Brezina, nar.: 30.07.1966, trvale bytom:
Jelšava, 049 16 Jelšava, korešpondenčná adresa Železničná 19, 050 01 Revúca, obchodné meno Ján Brezina,
miesto podnikania: J. Bozzu 1140/10, 050 01 Revúca, IČO: 37 544 268 a za správcu konkurznej podstaty bola
ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Správca konkurznej podstaty zverejnil súpis majetku dlžníka v OV č. 238/2019 zo dňa 10.12.2019 pod K105587
Hodnota predmetného majetku bola správcom stanovená na sumu 1714,68 Eur.
I.

kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 50/2020 zo dňa 12.03.2020 pod K022978.

Správca získal speňažením predmetného majetku sumu 1030,- Eur.
Správca konkurznej podstaty zverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku v OV č. 157/2020 zo dňa 14.8.2020 pod
K062451.
Rozvrhová časť:

Príjem zo speňaženia
Popis

Súpisová
hodnota

Preddavok
Výťažok zo speňaženia

0

Odmena a výdavky SKP
odmena
výdavky
výťažok zo
výdavky SKP
SKP
SKP
notárske
speňaženia
poštovné
poplatky
500
3,2
16,44
koeficient
0,3267974 0,0020915 0,0107451
500
163,39869 1,0457516 5,37254902
1030
336,60131 2,1542484 11,067451

Náklady na Súdny
kanceláriu

poplatok

90
0,05882353
29,4117647
60,5882353

3,06
0,002
1
2,06
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1530

Popis

Výťažok

Výťažok

zo
pre výpočet
speňaženia odmeny
Preddavok
Výťažok zo speňaženia

500
1030

299,7712
617,5288

1530

917,3

Deň vydania: 20.08.2020

500
3,2
Spolu:
612,7
Odmena
SKP
zo speňaženia

16,44

90

3,06

612,7

Odmena

Celkový

Celkové

Výťažok

zaokrúhlene

výťažok

výdavky

pre
veriteľov

0
14%

0
86,454026

0
86,45

500
1030

200,228758 299,771242
498,921242 531,078758

86,454026

86,45

1530

699,15

Suma určená veriteľom:
Koeficient
pre
výpočet
uspokojenia:
P. č. Veriteľ
Prihlásené/Uznané:
Istina
Príslušenstvo
SR- Daňový úrad Banská
1DU
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Bystrica
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IČO: 424995000016
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2IS Intrum Slovakia, s.r.o.
Mýtna 48, Bratislava
IČO: 37927795

830,85

0,0414791
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Uznané pre účely rozvrhu
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Príslušenstvo
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Uspokojenie Zaokrúhlenie:
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37,3

1,54717194 1,55
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8242,67

19589,14

11346,47
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15589,74

3204,95
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5616,99
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1198,56

4403,51
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10654,71

25206,13
25243,43

14551,42
14588,72

5441,83
5441,83

19993,25
20030,55

829,302828 829,3
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830,85

V zmysle § 166j ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. v konkurze má správca nárok na paušálnu odmenu, odmenu z
výťažku a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania. Tieto nároky sa uhrádzajú z preddavku
na úhradu paušálnej odmeny správcu a z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho konkurznú podstatu.
V zmysle § 20 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti,
vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou
(jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto: a)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 %...
V zmysle § 24b písm. e) vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne
zabezpečenie vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30
eur mesačne za každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
V zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej
podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od
vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
V zmysle § 167u ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
V zmysle § 166b ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa
považuje príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva.
V zmysle § 166a ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z 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“),
Správca zároveň vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok, aby mu obratom oznámili písomne na adresu
správcu JUDr. Radka Longauerová, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica alebo prostredníctvom emailu
longauerova.radka@gmail.com číslo bankového účtu a ostatné údaje pre identifikáciu platby, za účelom
poukázania sumy z rozvrhu výťažku určenej pre dotknutých veriteľov.
Poučenie:
V zmysle § 167u ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo
adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca
poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.

JUDr. Radka Longauerová
Správca dlžníka:
Ján Brezina

K063627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Madácha 728/5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/652/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/652/2019
Druh podania:
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 Simona Berkyová, nar. 22. 11. 1984, trvale
bytom I. Madácha 728/5, 990 01 Veľký Krtíš, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K063628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 153/91, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1962
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/279/2020 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/279/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Peter Gašpar, nar. 24. 06. 1962, trvale bytom ČSA 153/91, 962 33 Budča,
konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/279/2020 týmto vyhlasuje v
zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
1.kolo
Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec
Popis:
osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat, EČV: ZV118DC, VIN: WVWZZZ3BZVE076179, rok výroby: 1997,
farba: strieborná metalíza svetlá, súpisová hodnota 250,- €.
Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 2 – HNUTEĽNÁ VEC, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 131/2020 dňa 09.07.2020 pod č. K053502.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, predmetu ponuky a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Spolu s ponukou záujemca
uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK68 0900 0000 0051 6211 3545, VS: 00222. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca konkurznej podstaty si však
vyhradzuje právo súhlasu s ponúknutou kúpnou cenou v prípade neprimerane nízkej ponuky.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese
judr.andrasiova@rsnet.sk
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania sa predáva tak, ako „stojí a leží.“ Úspešný záujemca
bude znášať všetky náklady súvisiace s odovzdaním a prevodom majetku.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Poučenie: Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
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Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 17.08.2020

K063629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 153/91, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1962
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/279/2020 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/279/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Peter Gašpar, nar. 24. 06. 1962, trvale bytom ČSA 153/91, 962 33 Budča,
konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/279/2020 týmto vyhlasuje v
zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
1.kolo
Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec
Popis:
osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, EČV: ZV224CN, VIN: TMBEEF613Y0303367, rok výroby: 1999, farba:
zelená tmavá, súpisová hodnota 100,- €.
Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1 – HNUTEĽNÁ VEC, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 131/2020 dňa 09.07.2020 pod č. K053502.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, predmetu ponuky a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Spolu s ponukou záujemca
uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK68 0900 0000 0051 6211 3545, VS: 00222. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
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Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca konkurznej podstaty si však
vyhradzuje právo súhlasu s ponúknutou kúpnou cenou v prípade neprimerane nízkej ponuky.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese
judr.andrasiova@rsnet.sk
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania sa predáva tak, ako „stojí a leží.“ Úspešný záujemca
bude znášať všetky náklady súvisiace s odovzdaním a prevodom majetku.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Poučenie: Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 17.08.2020

K063630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sanitrár Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 53, 974 01 Banská Bystrica 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/32/2009 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/32/2009
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu - zástupcu veriteľov správca konkurznej podstaty
vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu majetku úpadcu:
pozemok parcela CKN č. 2260/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, evidovaný Okresným
úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica
a katastrálne územie Sásová, o veľkosti podielu ½, ktorého hodnota bola správcom stanovená na sumu
20,- Eur, zaradeného do súpisu majetku dňa 12.06.2013, zverejnený v OV č. 116/2013 zo dňa 18.06.2013
pod K010800, súpisová zložka č. 1
S úctou
JUDr. Ondrej Zachar
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

319

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

K063631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Blažek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budička 7, 962 34 Tŕnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1962
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1147/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1147/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Jozef Blažek, nar. 17.08.1962, bytom Budička 7, 962 34 Tŕnie, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Blažek, s miestom podnikania Budička 7, 962 34 Tŕnie, IČO: 41
654 854, konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 5OdK/1147/2019 týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
3.kolo
Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec
Popis:
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz A 140, EČV: ZV713DL, farba: červená, VIN: WDB1680311J095459, rok
výroby: 1998, súpisová hodnota: 500,- €.
Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1 – HNUTEĽNÁ VEC, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 30/2020 dňa 13.02.2020 pod č. K013663.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, predmetu ponuky a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Spolu s ponukou záujemca
uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK68 0900 0000 0051 6211 3545, VS: 00201. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca konkurznej podstaty si však
vyhradzuje právo súhlasu s ponúknutou kúpnou cenou v prípade neprimerane nízkej ponuky.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese
judr.andrasiova@rsnet.sk
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania sa predáva tak, ako „stojí a leží.“ Úspešný záujemca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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bude znášať všetky náklady súvisiace s odovzdaním a prevodom majetku.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Poučenie: Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 17.08.2020

K063632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dekanová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6397 / 74, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1989
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/274/2020 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/274/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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 Zuzana Dekanová, nar. 25.02.1989, trvale bytom Tatranská
6397/74, 974 01 Banská Bystrica konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon.
2OdK/274/2020, 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 (ďalej aj "ZKR")
oznamuje, že nebol zistený majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci
konkurzu speňažovaný.
Recovery group, k. s.
za spoločnosť
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K063633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dekanová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6397 / 74, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1989
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/274/2020 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/274/2020
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
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náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Zuzana Dekanová, nar. 25.02.1989,
trvale bytom Tatranská 6397/74, 974 01 Banská Bystrica, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica
pod č. kon. 2OdK/274/2020, týmto v zmysle ust. 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 konkurz
sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K063634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 416 / 0, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1974
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/432/2017 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/432/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci
rok
stav opotrebovanosti VIN č.
Ev. č.
miesto kde sa vec nachádza
výroby
Osobné motorové vozidlo Fiat Seicento 1998 Opotrebovaný
ZFA18700000117003 RS110CH Klenovec

P. č. popis hnuteľnej veci
1

Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 30.07.2020
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

K063635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chamko Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenského Nár. Povstania 184 / 52, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1956
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/321/2017 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/321/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Nehnuteľnosti v k. ú. Nemecká
List vlastníctva
Por. Register
1075
17
KN-E
1075
17
KN-E
1075
17
KN-E
1075
17
KN-E
1075
17
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1342
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
1343
10
KN-E
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Číslo parcely
409/ 1
409/ 2
409/ 3
409/ 4
409/ 5
103/301
134/ 1
134/ 2
134/ 3
134/ 4
151/ 1
151/ 2
151/ 3
151/ 4
272/ 1
272/ 2
272/ 3
272/ 4
272/ 5
272/ 6
272/ 7
273/ 1
273/ 2
273/ 3
273/ 4
273/ 5
356
439
440/ 1
133/ 1
133/ 2
133/ 3
133/ 4
133/ 5
133/ 6
133/ 7
133/ 8
133/ 9
133/ 10
133/ 11
133/ 12
133/ 13
133/ 14
133/ 15
329
339/ 1
339/ 2
339/ 3
339/ 4
361/ 1
361/ 2
362
414/ 2
435/ 1
435/ 2
435/ 3
435/ 4
435/ 5
435/ 6
435/ 7
435/ 8

Výmera v m2
543900
47
128
154
272
175
233
1850
188
904
2542
203
13
87
990
224
65
265
162
88
94
59
193
333
1285
16
4341
18349
233526
104
103
165
171
16
111
108286
34
3666
2005
117
1644
123
961
3641
28306
108081
7909
1611
972
499
171
103625
54646
23311
121659
1533
5012
5318
13233
885
16931

Druh pozemku
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
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
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
ostatná plocha
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
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Spoluvl. podiel
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200
18/18200

Hodnota v EUR
806,88
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,38
1,00
1,65
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,94
1,00
7,34
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,41
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,40
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,26
1,72
1,00
3,83
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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1343
1343

10
10

KN-E
KN-E
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436
437

67606
62290

Deň vydania: 20.08.2020

trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

18/18200
18/18200

2,13
1,96

Iné údaje na LV 1075:
Pasienkovo - urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová, patrí ešte LV 959, 1342, 1343 v KÚ Nemecká
PKV 2-56 pre parcely reg. E KN 2-409/1 2-409/2 2-409/3 2-409/4 2-409/5
Pasienkovo - urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová
Iné údaje na LV 1342:
Pasienkovo - urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová, patrí ešte LV 1075, 959, 1343 v KÚ Nemecká
Iné údaje na LV 1343:
Pasienkovo - urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová, patrí ešte LV 1075, 1342, 959 v KÚ Nemecká
PKV 2-57 pre parcely reg. E KN 2-133/1 2-133/2 2-133/3 2-133/4 2-133/5 2-133/6 2-133/7 2-133/8 2-133/9 2133/10 2- 133/11 2-133/12 2-133/13 2-133/14 2-133/15 2-329 2-339/1 2-339/2 2-339/3 2-339/4 2-361/1 2-361/2
2-362 2-414/2 2- 435/1 2-435/2 2-435/3 2-435/4 2-435/5 2-435/6 2-435/7 2-435/8 2-436 2-437

Nehnuteľnosti v k. ú. Nemecká
List vlastníctva
Por. Register
1718
5
KN-E
1718
5
KN-E
1726
5
KN-E
1726
5
KN-E
1726
3
KN-E
1726
3
KN-E
1757
5
KN-E
1850
6
KN-E
1851
6
KN-E
1851
6
KN-E

Číslo parcely
160/ 1
160/ 24
169/ 1
169/ 2
169/ 1
169/ 2
213/ 9
309/ 1
309/ 2
309/ 3

Výmera v m2
566
58
76
24
76
24
715
1310
134
84

Druh pozemku
orná pôda
orná pôda
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

Spoluvl. podiel
1/12
1/12
1/16
1/16
1/16
1/16
1/12
1/24
1.24
1/24

Hodnota v EUR
8,24
1,00
8,79
2,78
8,79
2,78
10,40
9,53
1,00
1,00

Súpisová hodnota: 952,20 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu majetku:

01.07.2020

Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

K063636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Majchrovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerlinská 3, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/54/2014 S1159

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 20.08.2020

Okresný súd Prešov
1K/54/2014
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ROZVRH VÝŤAŽKU
v konkurznej veci úpadcu
Alena Majchrovičová, nar. 28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01 Stropkov v konkurze
VŠEOBECNÁ ČASŤ:
Uznesením Okresného súdu v Prešove č. k. 1K/54/2014-99 zo dňa 22. decembra 2014, zverejneným
v Obchodnom vestníku OV 1/2015 dňa 02.01.2015, Okresný súd Prešov rozhodol v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka Alena Majchrovičová, nar. 28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01 Stropkov o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Alena Majchrovičová, nar. 28.09.1984,
bytom Čerlinská 3, 091 01 Stropkov, ustanovil správcu JUDr. Daniela Finka, so sídlom kancelárie Valaškovská
6210/21, 066 01 Humenné, otvoril malý konkurz a uložil správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Alena Majchrovičová, nar. 28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01 Stropkov
bol zverejnený dňa 10.03.2015 v Obchodnom vestníku 47/2015 po položkou K005333.
Č.
súp.
pol.

Typ
súpisovej Popis
položky majetku veci

1.

Hnuteľná
Osobné vozidlo
vec/súbor
ŠKODA FABIA, 2008
hnuteľných vecí EČ SP218AK

hnuteľnej Pribl. rok Stav
Spoluvl.podiel
výroby opotrebovanosti úpadcu

Vysoký

1/1

Súpisová
Počet Cena za hodnota
kusov kus v EUR majetku
EUR
1

2500,00

Banka/zahraničná
Č.
Typ súpisovej položky
Zostatková
banka/iná
obdobná Číslo účtu
Mena
súp.pol. majetku
suma v EUR
inštitúcia
Pohľadávka
z
účtu
2.
alebo inej formy vkladu SLSP, a.s.
452915682/0900 Euro 44,14
v banke
Pohľadávka
z
účtu
Prvá stavebná sporiteľňa,
3.
alebo inej formy vkladu
2778505 7 03
Euro 35,39
a.s.
v banke
Č. súp.pol. Typ súpisovej položky majetku
Iná majetková
hotovosť

4.

hodnota

/finančná

Mena

Zostatková
EUR

suma

Euro 300,00

v Súpisová
EUR

hodnota

Dôvod/deň
v zapísania
§
67
ods.1
písm.a)ZKR
/3.3.2015

2500,00

Súpisová
hodnota
EUR
44,14

35,39

v

300,00

v

Dôvod/deň
zapísania
§
67
ods.1
písm.a)ZKR
/3.3.2015
§
67
ods.1
písm.a)ZKR
/3.3.2015

Dôvod/deň zapísania
§
67
ods.1
/3.3.2015

písm.a)ZKR

Do konkurzného konania svoje pohľadávky prihlásili títo veritelia:
1.

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR, IČO: 00151653

2.

Stavební bytové družstvo Tachov, Luční 1791, Tachov, ČR, IČO: IČO: 00041301

3.

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, ČR, IČO: 45244782
Zabezpečený veriteľ

P.č. Veriteľ
1
2
3

Sídlo
Tomášikova
Bratislava

IČO

Štát

48,
832
37
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653 SR
Stavební
bytové
družstvo
Tachov
Luční 1791, Tachov
00041301 ČR
Česká spořitelna,a.s
Olbrachtova 1929/62, Praha 4
45244782 ČR

Zistené Suma
Suma /EUR/ /EUR/
2 014,51

2 014,51

5 090,20
45 104,38

5 090,20
45 104,38
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Celkovo boli správcovi doručené prihlášky do konkurzného konania v celkovej sume 52 209,09 EUR, s tým že
správca po lehote na popieranie pohľadávok zistil pohľadávky v celkovej sume 52 209,09 EUR, ktoré budú
následne zahrnuté na pomerné uspokojenie medzi jednotlivých veriteľov.
Dňa 19.02.2015 bol požiadaný bankový ústav Slovenská sporiteľňa a.s. o zriadenie bankového účtu na meno
úpadcu, ktorého disponentom je správca a ktorý zároveň slúži ako účet úpadcu v konkurznom konaní, na ktorý sú
poukazované
jednotlivé
finančné
prostriedky,
č.
účtu:
452915682/0900,
(IBAN
Kód:
SK2809000000000452915682).
Oznamom zverejneným v Obchodnom vestníku 36/2015 dňa 23.02.2015 pod položkou K00415 správca zvolal
schôdzu veriteľov na deň 07.04.2015. Uvedenej schôdze sa nezúčastnil žiadny veriteľ oprávnený na schôdzi
hlasovať. Následne oznamom zverejneným v Obchodnom vestníku 68/2015 dňa 10.04.2015 pod položkou
K007790 správca zvolal schôdzu veriteľov na deň 28.04.2015. Aj táto schôdza veriteľov nebola
uznášaniaschopná, keďže sa jej nezúčastnil žiadny veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať.
Podľa § 39 odsek 1 ZKR, ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor,
pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd. V zmysle § 84 ods. 1
ZKR, správca je povinný vo veciach, v ktorých je príslušný orgán oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn
požiadať príslušný orgán o uloženie pokynu ako postupovať pred tým, ako urobí prvý právny úkon v tejto veci.
Na základe vyššie uvedených skutočností preto správca v súlade s § 84 ods. 2 ZKR, požiadal Okresný súd
Prešov o uloženie pokynu pri speňažovaní hnuteľných vecí patriacich do všeobecnej podstaty, a to písomným
podaním zo dňa 14.05.2015, nakoľko pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru
vykonáva súd.
Správca následne oznamom zverejneným v Obchodnom vestníku 17/2017 dňa 25.01.2017 pod položkou
K001699 opätovne zvolal schôdzu veriteľov na deň 17.02.2017. Na uvedenej schôdzi bol prítomný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR, IČO: 00151653, ktorého schôdza veriteľov
zvolila za zástupcu veriteľov.
Úpadca oznámil správcovi, že pohľadávka Slovenskej sporiteľne, a.s vo výške 1 945,- Eur bola uhradená matkou
úpadcu Vierou Semanovou dňa 28.01.2015. O tejto skutočnosti informoval správca veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s., ktorý následne podaním doručeným správcovi dňa 09.03.2017 oznámil, že dňa 13.02.2015 došlo
k celkovému zániku pohľadávky banky zo zmluvy o splátkovom úvere č. 0622854422, uzatvorenej medzi
Slovenskou sporiteľnou, a.s. na strane veriteľa a úpadcom na strane dlžníka dňa 09.12.2010, ktorú si Slovenská
sporiteľňa, a.s prihlásila do konkurzu vedeného na majetok úpadcu prihláškou pohľadávky zo dňa 16.01.2015.
Oznámenie o zániku účastníctva zástupcu veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. zaslal správca úpadcovi. Na základe
tejto skutočnosti tak po zániku účastníctva tohto veriteľa opätovne neexistuje zvolený zástupca veriteľov
a v súlade s vyššie uvedeným tak pôsobnosť veriteľského výboru (zástupcu veriteľov) vykonáva súd.
Oznamom zverejneným v Obchodnom vestníku 53/2017 dňa 16.03.2017 uložil Okresný súd Prešov správcov
záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu v OV č.
47/2015 dňa 10.03.2015 pod položkou K00533, por. č. 1, a to hnuteľnú vec – osobné vozidlo ŠKODA FABIA, EČ
SP218AK, rok výroby 2008 v súpisovej hodnote 2 500,00 EUR.
Správca následne zverejnil dňa 30.03.2017 v Obchodnom vestníku 63/2017 oznámenie o konaní 1. kola
ponukového konania na predaj majetku. Z dôvodu neúspešného ponukového konania v 1. kole správca zverejnil
dňa 24.04.2017 v Obchodnom vestníku 78/2017 oznam o konaní 2. kola ponukového konania na predaj majetku.
Keďže aj 2. kolo ponukového konania bolo neúspešné, správca zverejnil dňa 15.05.2017 v Obchodnom vestníku
91/2017 oznam o konaní 3. kola ponukového konania na predaj majetku.
Následne správca podaním zo dňa 01.06.2017 požiadal Okresný súd Prešov o opätovné uloženie pokynu podľa §
84 ZKR, keďže do ponukového konania v 1., 2. a 3. kole sa aj napriek zníženej cene neprihlásil žiadny záujemca.
Oznamom zverejneným v Obchodnom vestníku 141/2017 dňa 25.07.2017 uložil Okresný súd Prešov správcovi
záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu v OV č.
47/2015 dňa 10.03.2015 pod položkou K00533, por. č. 1, a to hnuteľnú vec – osobné vozidlo ŠKODA FABIA, EČ
SP218AK, rok výroby 2008 v súpisovej hodnote 2.500,00 EUR, s tým, aby správca uskutočnil speňaženie
predmetnej hnuteľnej veci v 4. kole ponukového konania s minimálnou cenou ponuky zníženou o 75% súpisovej
hodnoty, čo predstavuje sumu 625,00 Eur a v prípade neúspešného 4. kola ponukového konania je správca
oprávnený vylúčiť predmetnú hnuteľnú vec zo súpisu všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca následne zadal pokyn na zverejnenie oznámenie o konaní 4. kola ponukového konania, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku 144/2017 dňa 28.07.2017 pod položkou K019234.
Dňa 15.08.2017 o 10.00 hod. sa v súlade s oznámením o konaní 4. kola ponukového konania na predaj majetku
úpadcu, zverejneného v OV 144/2017 dňa 28.07.2017, uskutočnilo otváranie obálok. Ponukového konania sa
zúčastnili celkom 3 záujemcovia, ktorí zaslali v stanovenej lehote písomnú ponuku do 4. kola ponukového
konania. Po otvorení obálok boli zistené údaje jednotlivých záujemcov ponukového konania:
Meno, priezvisko, adresa záujemcu:

Ing. Ján Sidor, Kyjevská 11, 071 01 Michalovce

Ponuka doručená dňa:

04.08.2017

Navrhovaná kúpna cena:

755,00 EUR

Zábezpeka zložená na účet dňa:

03.08.2017

Vo výške:

252,00 EUR

Meno, priezvisko, adresa záujemcu:

Jozef Stupák, 090 22 Bukovce 78

Ponuka doručená dňa:

11.08.2017

Navrhovaná kúpna cena:

780,00 EUR

Zábezpeka zložená na účet dňa:

09.08.2017

Vo výške:

234,00 EUR

Meno, priezvisko, adresa záujemcu:

Dušana Vašková, Šiba 60, 086 22 Kľušov

Ponuka doručená dňa:

14.08.2017

Navrhovaná kúpna cena:

655,00 EUR

Zábezpeka zložená na účet dňa:

09.08.2017

Vo výške:

196,50 EUR

Všetky ponuky boli doručené v zalepenej obálke s označením Ponukové konanie – 1K/54/2014 S 1159 –
KONKURZ – NEOTVÁRAŤ. V súlade s podmienkami 4. kola ponukového konania sa za najvýhodnejšiu ponuku
považuje ponuka s najvyššou navrhovanou cenou. Najvyššiu navrhovanú cenu ponúkol Jozef Stupák, 090 22
Bukovce 78, a to vo výške 780,00 EUR. Správca v zmysle podmienok ponukového konania oznámil zúčastneným
osobám a príslušnému orgánu výsledok ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca vrátil sumy na
zálohu v súlade s podmienkami ponukového konania. Podaním zo dňa 15.08.2017 správca vyzval úspešného
záujemcu Jozefa Stupáka na uzatvorenie kúpnej zmluvy doplatenie kúpnej ceny v zmysle podmienok 4. kola
ponukového konania. Doplatok kúpnej ceny vo výške 546,00 Eur bol dňa 22.08.2017 pripísaný na účet a dňa
30.08.2017 bola uzatvorená kúpna zmluva medzi úpadcom, zastúpeným správcom konkurznej podstaty
a Jozefom Stupákom, týkajúca sa motorového vozidla úpadcu - osobné vozidlo ŠKODA FABIA, EČ SP218AK, rok
výroby 2008, ktoré bolo zapísané v súpise všeobecnej podstaty úpadcu v OV č. 47/2015 dňa 10.03.2015 pod
položkou K00533, por. č. 1. Zároveň bol vyhotovený a obidvoma stranami podpísaný protokol o odovzdaní
a prevzatí motorového vozidla. Dňa 30.08.2017 bol zrealizovaný prepis vozidla na príslušnom ODI.
Elektronickým podaním zo dňa 03.11.2014 úpadca správcovi oznámil, že v mieste trvalého bydliska má
hotovosť vo výške 300,- Eur. Uvedenú skutočnosť úpadca uviedol aj v návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu.
Keďže vyššie uvedená finančná hotovosť podlieha konkurzu a je súčasťou všeobecnej podstaty majetku úpadcu,
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z uvedeného dôvodu správca preto podaním zo dňa 23.03.2015 vyzval úpadcu, aby finančnú hotovosť úpadcu
Alena Majchrovičová, nar. 28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01 Stropkov v sume 300,- Eur poukázal správcovi
konkurznej podstaty na účet: č. účtu: 452915682/0900, (IBAN Kód: SK2809000000000452915682), vedený v
SLSP, a.s., ktorého disponentom je v súčasnej dobe správca. Dňa 24.03.2015 bol suma 300,00 Eur poukázaná
na správcom uvedený účet.
Elektronickým podaním zo dňa 12.11.2014 úpadca správcovi zaslal pracovnú zmluvu, na základe ktorej vykonával
prácu so základnou mzdou 920,00 Eur netto mesačne pre zamestnávateľa: Anke Onkes Fritsching, Vermietung
und Betreuung von Ferienwohnungen - Benekestrasse 1 – 2, 26548 Norderney, s dňom nástupu do práce
10.10.2014 a skúšobnou dobou 3 mesiace. Výzvou na súčinnosť zo dňa 13.02.2015 správca požiadal úpadcu o
oznámenie aktuálnych informácií, týkajúcich sa pracovného pomeru. Poskytnutím súčinnosti dňa 14.02.2015
úpadca správcovi oznámil, že pracovný pomer naďalej trvá s fixným mesačným príjmom 920,- Eur mesačne na
dobu neurčitú. Elektronickým podaním zo dňa 17.02.2015 úpadca správcovi oznámil, že na základe pracovnej
zmluvy vykonáva prácu pre zamestnávateľa: Anke Onkes Fritsching, Vermietung und Betreuung von
Ferienwohnungen - Benekestrasse 1 – 2, 26548 Norderney. Tento pracovný pomer trvá bez zmien s finančným
príjmom 920 Eur na dobu neurčitú. Zároveň úpadca správcovi zaslal aj pracovnú zmluvu preukazujúcu uvedené
skutočnosti. Z vyššie uvedeného dôvodu správca preto podaním zo dňa 19.02.2015 vyzval úpadcu, aby príjmy
úpadcu Alena Majchrovičová, nar. 28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01 Stropkov v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou poukazovali správcovi konkurznej podstaty na ním zriadený
účet: č. účtu: 452915682/0900, (IBAN Kód: SK2809000000000452915682), vedený v SLSP, a.s. Na základe toho
tak úpadca postupne správcovi zasielal správcovi časť mzdy celkovo v sume 6 684,00 Eur.
Dňa 09.05.2018 bolo v Obchodnom vestníku 88/2018 pod položkou K030958 zverejnené oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Rozvrhová časť
1. Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
Výťažok
speňažením

dosiahnutý 7.764,00
EUR

Predaj mot. vozidla 780,00 EUR, poukázaná časť mzdy 6 684,00 EUR, fin. hotovosť úpadcu
300,00 EUR

2. Výťažok znížený o náklady konkurzu podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:
a. Pohľadávky proti podstate (Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku)
Hotové výdavky správcu spolu

385,00 EUR poštovné 37,70 EUR, cestovné 27,15 EUR, bankové poplatky spolu 236,00 EUR

Odmena SKP (speňaženie
117,00 § 20 ods. 1 písm. a) až c) vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. (16% zo sumy 30 EUR - 4,80 EUR;
mot. vozidla)
EUR
15% zo sumy 300,00 EUR – 45,00 EUR; 14% zo sumy 480 EUR – 67,20 EUR),
Odmena SKP (speňaženie
3,00 EUR
§ 20 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. (1 % zo sumy 300,00 EUR)
fin. hotovosti)
Odmena SKP (speňaženie
334,20 EUR § 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. (5 % zo sumy 6 684,00 EUR)
mzdy
Odmena SKP spolu
454,20 EUR

Všetky doklady o hotových výdavkoch sú súčasťou správcovského spisu.
b. Súdny poplatok
Súdny poplatok

93,17 EUR

podľa pol. č. 5 písm. a) z. č. 71/1992 Zb. a to 1,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku

3. Výpočet výťažku pre veriteľov nezabezpečených pohľadávok
Celkový výťažok znížený o odmenu správcu, nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
a súdny poplatok (peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov) je 6 831,63 EUR.
Prihlásené pohľadávky vo výške spolu
Suma určená na uspokojenie
Koeficient uspokojenia

50 194,58 EUR (po zániku účastníctva SLSP, a.s.)
6 831,63 EUR
13,6103 %

4. Rozvrh
veriteľ
Stavební bytové družstvo Tachov, Luční 1791, Tachov, ČR, IČO: 00041301
Česká spořitelna,a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, ČR, IČO: 45244782
Spolu

zistené pohľadávky /EUR/
5 090,20
45 104,38
50 194,58

suma na uspokojenie /EUR/
692,79
6 138,84
6 831,63
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5. Iné
Správca týmto zároveň vyzýva nezabezpečených veriteľov, ktorí tak dosiaľ neurobili, aby do 5 dní oznámili
bankové spojenie a čísla účtu vo forme IBAN (e-mailom), príp. ďalších platobných identifikačných údajov, na ktorý
má byť zaslaný výťažok z konkurzu.
V Humennom dňa 13.08.2020
JUDr. Daniel Fink, správca

K063637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Gabčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánovce 223, 059 13 Jánovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/297/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/297/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Ivan Gabčo, nar. 24.10.1988, Jánovce 223, 059 13 Jánovce, podľa § 85 ods.
2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
Valaškovskej ulici č. 21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30 hod. do 14.30 hod.
Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca

K063638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fecenko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliská ---, 094 09 Sedliská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1986
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/308/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/308/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Michal Fecenko, nar. 11.12.1986, trvale bytom 094 09
Sedliská, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa 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. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Jana Vajdová, komplementár, Správcovská a poradenská, k.s., správca

K063639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marhaň 191, 086 45 Marhaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/215/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/215/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Erika Grundzová, nar. 13.08.1983, bytom Marhaň 191, 086
45 Marhaň, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa 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. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Ing. Jana Vajdová, komplementár, Správcovská a poradenská, k.s., správca

K063640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Cenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 1476/80, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/974/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/974/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca úpadcu Daniela Cenová, Poštárka 1476/80, Bardejov, v zmysle §167v, ods. 1 ZKR oznamuje, že po
splnení rozvrhu výťažku sa konkurz končí. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.

K063641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BANKBROKER, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Lomnica 14575, 059 60 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 634 720
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2020 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu BANKBROKER, a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 14575, Vysoké Tatry
59 60, IČO: 46 634 720, v súlade s ust. § 76 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku:
Hnuteľná vec:
Motorové vozidlo:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.
VOLVO XC60 D/DZ70/DZ7056, osobné vozidlo, hnedá metalíza, v premávke od 28.2.2012
Súpisová hodnota majetku: 7.000 €
Deň zápisu: 14.08.2020
2.
TOYOTA YARIS 1.3 MMT SL 5D XP9F/SCP90/H/ 1A, osobné vozidlo, oranžová metalíza svetlá, v premávke od
23.12.2016
Súpisová hodnota majetku: 7.000 €
Deň zápisu: 14.08.2020

V Prešove dňa 14.08.2020
JUDr. Vladimír Babin - Správca

K063642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Chromá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 94, 082 12 Okružná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/146/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/146/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s §167p) ZKR správca ponúka v 1.kole na odkúpenie ako súbor majetok úpadcu - pozemky - parcely
registra EKN v k.ú.Okružná a Šarišská Poruba, zapísané do súpisu ako súpisové položky 2 - 3, ktorý podlieha
konkurzu, za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne 200,- €. Súpis majetku bol zverejnený v OV č. 154/2020 dňa
11.8.2020
Lehota na predkladanie ponúk : 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky
podané po lehote správca nemusí prihliadať.
So záujemcom, ktorý splní podmienky ponukového konania, bude uzatvorená kúpna zmluva, ak v lehote 10 dní
od zverejnenia výsledku ponukového konania v OV, ktorého súčasťou bude oznámenie pre oprávnené osoby
podľa §167 ods. 4 ZKR o možnosti vykúpiť majetok z konkurzu, žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo
vykúpiť majetok z konkurzu. V prípade uplatnenia práva vykúpiť majetok, bude zaplatená záloha záujemcovi
vrátená do 5 dní od zverejnenia výsledkov v OV. V prípade, že nárok na vykúpenie majetku z konkurzu nebude
uplatnený, bude úspešnému záujemcovi zaslaný návrh kúpnej zmluvy do 5 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie
nároku na vykúpenie majetku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením výšky ponúkanej kúpnej ceny, a to do
kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s označením "Konkurz-neotvárať,
č.k.3OdK/146/2020". Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

331

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú cenu, na takú ponuku správca
nemusí prihliadať.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu IBAN: SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 31462020. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na
účet správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve
správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta.
Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o
neho prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu

K063643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sluťák Anatolij
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janouškova 5011/13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1955
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/804/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/804/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Anatolij Sluťák, nar. 19.02.1955, Janouškova 5011/13, 080
01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Anatolij Sluťák, IČO: 40 185 231, s miestom
podnikania Stálicová 1, 04012 Košice - Nad jazerom, týmto v súlade s ustanovením súlade s ust. § 167p ods.
2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že majetok podliehajúci konkurzu – súpisová zložka č. 1, zverejnený v Obchodnom vestníku SR č.
31/2020, deň vydania: 14.02.2020 sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní a preto prestáva
podliehať konkurzu.
V súlade s vyššie uvedeným týmto správca upovedomuje veriteľov prihlásených pohľadávok, že o tento majetok
majú právo prejaviť záujem, pričom správca tento majetok prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý
ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.

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

332

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

správca konkurznej podstaty
Zast.
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár spoločnosti

K063644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fejková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 203, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1973
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/718/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/718/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Mária Fejková, nar. 28.02.1973, trvale bytom 067 02 Čabiny
203, týmto v súlade s ustanovením súlade s ust. § 167p ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že majetok podliehajúci
konkurzu, zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 222/2019, deň vydania: 18.11.2019 sa nepodarilo speňažiť
ani v treťom ponukovom konaní a preto prestáva podliehať konkurzu.
V súlade s vyššie uvedeným týmto správca upovedomuje veriteľov prihlásených pohľadávok, že o tento majetok
majú právo prejaviť záujem, pričom správca tento majetok prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý
ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
správca konkurznej podstaty
Zast.
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár spoločnosti
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K063645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Čornanič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanova 1277/92, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/125/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/125/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Maroš Čornanič, nar. 08.05.1976, trvale bytom
Gaštanova 1277/92, 066 01 Humenné, podnikajúci pod obchodným menom Maroš Čornanič, IČO: 37372483,
s miestom podnikania Gaštanova 1277/92, 066 01 Humenné, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka, 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.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Maroš Čornanič, nar. 08.05.1976, trvale bytom Gaštanova 1277/92,
066 01 Humenné, podnikajúci pod obchodným menom Maroš Čornanič, IČO: 37372483, s miestom podnikania
Gaštanova 1277/92, 066 01 Humenné, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu
oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K063646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maľár Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 67, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/21/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/21/2019
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 Vojtech Maľár, nar.
19.09.1955, trvale bytom Podskalka 67, 066 01 Humenné, 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: PRVÉ
Predmet ponukového konania:
Súpisová zložka por. č. 1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hnuteľná vec, príves nákladný, Kolarov a syn NVK NVK/-/-, EČ: HE551YC, druh karosérie: DC
valníková, farba šedá, VIN: U5KV0601871000154, vo vlastníctve úpadcu, súpisová hodnota: 250,- Eur

Príves nákladný 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 hnuteľná vec 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 hnuteľnej veci z miesta jej 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 1, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 156/2020, K062149 zo dňa 13.08.2020.
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/21/2019 – 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: 5212019 najneskôr v
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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
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

Poučenie:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
§ 167r ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
§ 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto
cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky
veriteľom.

Správca
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K063647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrušov 166, 094 22 Nižný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/89/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/89/2019
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 Ing. Martin Kohút, PhD., nar.
25.01.1980, trvale bytom 094 22 Nižný Hrušov 166, 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. 1
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5632, trvalý trávny porast, výmera 5599 m2, LV č. 323, kat. úz. Nižný Hrušov,
obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 45/2880; súpisová hodnota: 8,13,- Eur
Súpisová zložka por. č. 2
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5633, trvalý trávny porast, výmera 3734 m2, LV č. 323, kat. úz. Nižný Hrušov,
obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 45/2880; súpisová hodnota: 5,42,- Eur
Súpisová zložka por. č. 3
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5634, trvalý trávny porast, výmera 1866 m2, LV č. 323, kat. úz. Nižný Hrušov,
obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 45/2880; súpisová hodnota: 2,70,- Eur
Súpisová zložka por. č. 4
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5314, orná pôda, výmera 3338 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 4,02,- Eur
Súpisová zložka por. č. 5
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5315, orná pôda, výmera 2226 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 2,68,- Eur
Súpisová zložka por. č. 6
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5316, orná pôda, výmera 1115 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 1,34,- Eur
Súpisová zložka por. č. 7
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Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5528, orná pôda, výmera 1271 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 1,53,- Eur
Súpisová zložka por. č. 8
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5529, orná pôda, výmera 847 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 1,02,- Eur
Súpisová zložka por. č. 9
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5530, orná pôda, výmera 421 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 0,50,- Eur
Súpisová zložka por. č. 10
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5547, orná pôda, výmera 916 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 1,10,- Eur
Súpisová zložka por. č. 11
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5548, orná pôda, výmera 1830 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 2,20,- Eur
Súpisová zložka por. č. 12
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5549, orná pôda, výmera 2751 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 3,31,- Eur
Súpisová zložka por. č. 13
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5715, orná pôda, výmera 2592 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 3,12,- Eur
Súpisová zložka por. č. 14
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5716, orná pôda, výmera 1728 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 2,08,- Eur
Súpisová zložka por. č. 15
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5717, orná pôda, výmera 865 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 1,04,- Eur
Súpisová zložka por. č. 16
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5751, orná pôda, výmera 3504 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 4,22,- Eur
Súpisová zložka por. č. 17
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5752, orná pôda, výmera 2337 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 2,81,- Eur
Súpisová zložka por. č. 18
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5753, orná pôda, výmera 1167 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 1,40,- Eur
Súpisová zložka por. č. 19
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Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5785, orná pôda, výmera 374 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 1,00,- Eur
Súpisová zložka por. č. 20
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5786, orná pôda, výmera 752 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 0,90,- Eur
Súpisová zložka por. č. 21
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5787, orná pôda, výmera 1127 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 1,35,- Eur
Súpisová zložka por. č. 22
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 6013/1, trvalý trávny porast, výmera 460 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný
Hrušov, obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 0,13,Eur
Súpisová zložka por. č. 23
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 6013/2, trvalý trávny porast, výmera 110 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný
Hrušov, obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 0,03,Eur
Súpisová zložka por. č. 24
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 6014/1, trvalý trávny porast, výmera 916 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný
Hrušov, obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 0,26,Eur
Súpisová zložka por. č. 25
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 6014/2, trvalý trávny porast, výmera 225 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný
Hrušov, obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 0,06,Eur
Súpisová zložka por. č. 26
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 6015/1, trvalý trávny porast, výmera 1368 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný
Hrušov, obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 0,39,Eur
Súpisová zložka por. č. 27
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 6015/2, trvalý trávny porast, výmera 343 m2, LV č. 324, kat. úz. Nižný
Hrušov, obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 6/1920; súpisová hodnota: 0,09,Eur
Súpisová zložka por. č. 28
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5100, orná pôda, výmera 1713 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 5,51,- Eur
Súpisová zložka por. č. 29
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5101, orná pôda, výmera 1713 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 5,51,- Eur
Súpisová zložka por. č. 30
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Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5172, orná pôda, výmera 2082 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 6,69,- Eur
Súpisová zložka por. č. 31
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5239, orná pôda, výmera 2513 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 8,08,- Eur
Súpisová zložka por. č. 32
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5313, orná pôda, výmera 1124 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 3,61,- Eur
Súpisová zložka por. č. 33
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5317, orná pôda, výmera 1851 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 5,95,- Eur
Súpisová zložka por. č. 34
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5319, orná pôda, výmera 1103 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 3,54,- Eur
Súpisová zložka por. č. 35
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5321, orná pôda, výmera 676 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 2,17,- Eur
Súpisová zložka por. č. 36
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5475, trvalý trávny porast, výmera 2702 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov,
obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 2,09,- Eur
Súpisová zložka por. č. 37
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5582, orná pôda, výmera 1294 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 4,16,- Eur
Súpisová zložka por. č. 38
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5583, orná pôda, výmera 1299 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 4,17,- Eur
Súpisová zložka por. č. 39
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5876, orná pôda, výmera 2262 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 7,26,- Eur
Súpisová zložka por. č. 40
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5877, orná pôda, výmera 2263 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 7,27,- Eur
Súpisová zložka por. č. 41
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 6048, orná pôda, výmera 2039 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 6,55,- Eur
Súpisová zložka por. č. 42
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Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 6049, orná pôda, výmera 2036 m2, LV č. 915, kat. úz. Nižný Hrušov, obec
Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 6,54,- Eur
Súpisová zložka por. č. 44
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5689/2, trvalý trávny porast, výmera 114 m2, LV č. 916, kat. úz. Nižný
Hrušov, obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 2/36; súpisová hodnota: 0,58,- Eur
Súpisová zložka por. č. 48
Pozemok - parcela „E“ KN, parc. č. 5476, trvalý trávny porast, výmera 2707 m2, LV č. 2512, kat. úz. Nižný
Hrušov, obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 4/480; súpisová hodnota: 2,09,- Eur

Vyššie uvedené súpisové zložky majetku 1až 42, 44, 48 - speňažované postupom ako hnuteľná vec, ktoré sú ako
súpisová zložka majetku zapísané v Súpise všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 1 až 42, 44 a 48, ktorý
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 142/2019, K064374 zo dňa 25.07.2019.

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/89/2019 – 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
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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: 5892019 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
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

Poučenie:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
§ 167r ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
§ 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto
cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky
veriteľom.
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Správca

K063648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gyurács Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1776 / 19, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Gyurács, nar. 12.06.1986, trvale
bytom Podskalka 1776/19, 066 01 Humenné, týmto podľa § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n a
m u j e , že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, so
sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume
173,60 EUR, por. č. 2 v celkovej sume 119,49 EUR a por. č. 3 v celkovej sume 79,66 EUR. Správca ďalej
oznamuje, že vyššie uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K063649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Godla Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 125, 082 33 Chminianska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/283/2020 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/283/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka Anton Godla, nar. 06.10.1986, trvale bytom Chmiňany 125,
082 33 Chminianska Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom Anton Godla FRI-TONK, s miestom
podnikania 082 33 Chmiňany 125, IČO: 46 342 559, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) správca oznamuje, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden
majetok. Konkurzná podstata teda nepokryje ani náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu, sa konkurz na majetok dlžníka Anton Godla, nar. 06.10.1986, trvale bytom Chmiňany 125,
082 33 Chminianska Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom Anton Godla FRI-TONK, s miestom
podnikania 082 33 Chmiňany 125, IČO: 46 342 55, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa
konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.
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K063650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blašková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad N/A, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/129/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Katarína Blašková, nar. 09.10.1961,
trvale bytom Poprad 058 01, týmto podľa § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e , že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa
Frák Vladimír, Dolný Smokovec 34, Vysoké Tatry, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej
sume 4 450,- eur. Správca ďalej oznamuje, že vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K063651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blašková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad N/A, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/129/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Katarína Blašková, nar. 09.10.1961,
trvale bytom Poprad 058 01, týmto podľa § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e , že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa
Katarína Blašková, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 2 000,- eur. Správca
ďalej oznamuje, že vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
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JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K063652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Hangurbadžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 124, 059 01 Krížová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/962/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/962/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovi bola dňa 11.08.2020 doručená prihláška pohľadávky po základnej lehote, veriteľa : BL Telecom
debt, s.r.o., IČO : 45 535 108, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, ktorý si prihlásil pohľadávku vo výške 584,62
€ a ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok

Vo Vranove n.T., dňa 17.08.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K063653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blašková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad N/A, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/129/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Katarína Blašková, nar. 09.10.1961,
trvale bytom Poprad 058 01, týmto podľa § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e , že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok
veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Petržalka, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 11,86 EUR, por. č. 2 v celkovej
sume 66,78 EUR, por. č. 3 v celkovej sume 66,78 EUR, por. č. 4 v celkovej sume 66,78 EUR, por. č. 5 v celkovej
sume 66,78 EUR a por. č. 6 v celkovej sume 27,44 EUR. Správca ďalej oznamuje, že vyššie uvedené pohľadávky
boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie v zmysle § 167l ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K063654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunková Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1206 / 101, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/490/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/490/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiaden majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka: Lýdia Dunková, nar. 31.10.1974, bytom Podsadek 1206/101, 064 01 Stará Ľubovňa, SR
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/490/2019-17 zo dňa 04.07.2019, končí z dôvodu zistenia, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Lýdia Dunková, nar. 31.10.1974, bytom
Podsadek 1206/101, 064 01 Stará Ľubovňa, SR zrušuje.
Správca

K063655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broda František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 561 / 14, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu František Broda, nar. 23.9.1965, bytom
Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov, týmto podľa § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška por. č. 1 nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská
republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, predmetom
ktorej je uplatnenie pohľadávky v celkovej sume 205,50 Eur. Správca ďalej oznamuje, že vyššie uvedená
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky
do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K063656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolejová Marie
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu: Marie Smolejová, nar.
21.07.1961, trvale bytom Poprad, 058 01 Poprad, SR (ďalej len „dlžník“) týmto oznamujem, že v zmysle § 167j
ods. 1 ZKR v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu majetku podliehajúceho konkurzu
nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do súpisu majetku.
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 správca vykoná len 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.

K063657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalina Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 2672 / 21, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/776/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/776/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu: Róbert Kalina, nar.
15.04.1984, trvale bytom Rázusova 2672/21, 058 01 Poprad, SR (ďalej len „dlžník“) týmto oznamujem, že v
zmysle § 167j ods. 1 ZKR v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu majetku podliehajúceho
konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do súpisu majetku.

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

K063658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcin Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Domaša 100, 094 02 Malá Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1978
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/124/2020 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/124/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Marcin, nar. 28.02.1978, trvale bytom Malá Domaša 100, 094 02 Malá
Domaša, v súlade s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje veriteľom, že ku dňu 17.08.2020 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
dlžníka. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1, 2 ZKR: ,,Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä
zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Iné šetrenia správca vykoná na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“ Správca týmto vyzýva
veriteľov, ktorí majú podnety na zisťovanie majetku dlžníka aby zložili zálohu na trovy šetrenia majetku dlžníka a
uviedli dôvody šetrenia, a to najneskôr v lehote 5 dní odo dňa zverenenia tohto oznamu.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.

K063659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strišovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 1, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/838/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/838/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu: Peter Strišovský, nar.
08.11.1977, trvale bytom 059 02 Slovenská Ves, SR (ďalej len „dlžník“) týmto oznamujem, že v zmysle § 167j
ods. 1 ZKR v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu majetku podliehajúceho konkurzu
nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do súpisu majetku.

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

K063660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Maľar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 65, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/184/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/184/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 4OdK/184/2020 JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka : Gejza Maľar, nar. 14.08.1981, Podskalka 65, 066 01 Humenné, oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hodiny v kancelárii správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie , telefonický na tel. čísle: +421905709559 alebo prostredníctvom emailu : joravcova1@stonline.sk.
Vo Vranove n.T., 17.08.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K063661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Maľar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 65, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/184/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/184/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 4OdK/184/2020 JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa - dlžníka : Gejza Maľar, nar. 14.08.1981, Podskalka 65, 066 01 Humenné, oznamuje veriteľom
podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popretia pohľadávok
iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN : SK90 0900 0000 0051 6515
3905, ako variabilný symbol je potrebné uviesť : 041842020 .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vo Vranove n.T., 17.08.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K063662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zgodava Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 808 / 6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/320/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/320/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Jozef Zgodava, nar. 20.06.1974, trvale bytom
Banícka 808/6, 058 01 Poprad, štátny občan SR ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/320/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č.
8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu: Levočská 2, 0800 01 Prešov v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase 07:00 13:00 hod. Za účelom nahliadnutia do spisu prosím kontaktujte správcu e-mailom na adrese:
slavomir.kollar@gmail.com
Mgr. Slavomír Kollár, správca

K063663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zgodava Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 808 / 6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/320/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/320/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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: Jozef Zgodava, nar. 20.06.1974, trvale bytom
Banícka 808/6, 058 01 Poprad, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/320/2020, , týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu v sume určenej podľa § 32
ods. 19 ZKR sú povinní zložiť na účet vedený v mBank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0144 0094. Veriteľ
popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
Mgr. Slavomír Kollár, 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

350

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

K063664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zgodava Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 808 / 6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/320/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/320/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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: Jozef Zgodava, nar. 20.06.1974, trvale bytom
Banícka 808/6, 058 01 Poprad, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/320/2020, zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
- žiadny majetok
Mgr. Slavomír Kollár, správca

K063665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomírsky Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1074 / 7, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/753/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/753/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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: Daniel Ľubomírsky, nar. 10.03.1977, Letná 1074/7,
064 01 Stará Ľubovňa, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na
Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 2OdK/753/2019, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o
súpisové zložky:

Súpisová zložka číslo: 1
Súpisová zložka - popis: Finančné prostriedky dlžníka
Súpisová hodnota: 180,17 EUR
Dôvod zapísania majetku: vlastníctvo dlžníka

Súpisová zložka číslo: 2
Súpisová zložka - popis: Finančné prostriedky dlžníka
Súpisová hodnota: 138,63 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania majetku: vlastníctvo dlžníka

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K063666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jitka Jakubíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 17, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/193/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/193/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Jitka Jakubíková, narodená: 25.09.1983, bytom: Mlynská 17, 071 01 Michalovce,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/193/2020, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K063667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lajoš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná ulica 72 / 4, 076 02 Kysta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/51/2019 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/51/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Lajoš, nar. 18.12.1954, bytom Kvetná 72/4, 076 02 Kysta oznamuje v
súlade s ust. § 167n ods.1 nadväznosti na § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlásenie
1.kola ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania: spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 k pozemkom nachádzajúcim sa v k.ú. Kysta,
okres Trebišov zapísaných na: LV č.37 a 38. Predmet ponukového konania sa speňažuje ako celok teda súbor
nehnuteľností.

Por.
číslo
1.

Súpisová
zložka
pozemok

Katastrálne
územie
Kysta

č.LV číslo
parcely
37 114

2.

Pozemok

Kysta

38

115/1

Druh pozemku
Zastavaná
nádvorie
Záhrada

plocha

Výmera
v m2
a 838
1798

Spoluvlastnícky
podiel
1/2

Súpisová
v€
1.248,62

1/2

2.031,74

hodnota

Súpisová hodnota majetku je spolu 3.280,36-€.

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o predmet ponukového konania doručia svoje ponuky písomne v zalepenej obálke s označením
"Ponukové konanie – Lajoš - neotvárať". Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu: Nerudova 6, 040 01
Košice. Lehota na podávanie ponúk je 15 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. V prvom kole ponukového konania správca odmietne všetky ponuky s cenou nižšou ako 80 % súpisovej
hodnoty (minimálna cena). Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom, sa neprihliada.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
- záujemca - právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra,
- záujemca - fyzická osoba, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu živnostenského registra
alebo kópiu osobného dokladu,
- musí obsahovať záväzný návrh cenovej ponuky v eurách,
- musí byť doručený osobne alebo zaslaný poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením
„ponukové konanie Lajoš– NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
- záujemca je povinný vykonať úhradu ponúknutej ceny na účet správcu v lehote termínu doručovania obálok s
ponukou podľa Obchodného vestníka na číslo účtu správcu IBAN:SK31 1100 0000 0026 2172 1766.
4. Otváranie obálok a ich vyhodnotenie správca uskutoční v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
5. Správca bez zbytočného odkladu po otvorení obálok spíše úradný záznam, pričom označí víťaznú ponuku a
zároveň ju oznámi víťaznému záujemcovi.
6. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu
ponukového konania ako súboru.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Neúspešnému záujemcovi bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk uhradená ponúknutá cena správcom
vrátená.

JUDr.Juraj Špirko - správca

K063668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vdoviak Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 630/14, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/219/2020 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/219/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o 1.kole ponukového konania na predaj obchodných podielov úpadcu
Správca konkurznej podstaty úpadcu Dušan Vdoviak, nar. 19.07.1984, bytom Mlynská 630/14, 053 33 Nálepkovo
oznamuje v súlade s ust. § 167q v spojení s § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
vyhlásenie 1.kola ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania:
Súpisová zložka majetku č.1
Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti SDD DREVO s.r.o., so sídlom:
Mlynská 630/14, 053 33 Nálepkovo, IČO:50419838, registrácia: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka
č.39531/V
Súpisová hodnota : 30.000-EUR
Súpisová zložka majetku č.2
Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti DZD DREVO s.r.o., so sídlom:
Mlynská 630/14, 053 33 Nálepkovo, IČO:50419421, registrácia: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka
č.39541/V
Súpisová hodnota : 15.000-EUR
Súpisová zložka majetku č.3
Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti KADUJA s.r.o., so sídlom: Mlynská
630/14, 053 33 Nálepkovo, IČO:45476420, registrácia: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.25409/V
Súpisová hodnota : 5.000-EUR

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o prevod niektorého z obchodných podielov doručia svoje ponuky písomne v zalepenej obálke
s označením "Ponukové konanie Vdoviak - neotvárať". V prípade, že má záujemca záujem o viac obchodných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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podielov doručí svoje ponuky ku každému obchodnému podielu osobitne. Miestom predkladania ponúk je
kancelária správcu: Nerudova 6, 040 01,Košice. Lehota na podávanie ponúk je 16 dní od zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku.
2. V prvom kole ponukového konania správca odmietne všetky ponuky s cenou nižšou ako 10% súpisovej
hodnoty (minimálna cena). Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom, sa neprihliada.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o prevod obchodného podielu:
- záujemca - právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra
- záujemca - fyzická osoba, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu živnostenského registra
alebo kópiu osobného dokladu
· musí obsahovať záväzný návrh cenovej ponuky na prevod obchodného podielu v eurách,
· musí byť doručený osobne alebo zaslaný poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením
„ponukové konanie Sivák– NEOTVÁRAŤ“ v lehote 16 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
· záujemca je povinný vykonať úhradu ponúknutej ceny na účet správcu v lehote termínu doručovania obálok s
ponukou podľa Obchodného vestníka na číslo účtu správcu IBAN:SK31 1100 0000 0026 2172 1766.
4. Otváranie obálok a ich vyhodnotenie správca uskutoční v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
5. Správca bez zbytočného odkladu po otvorení obálok spíše úradný záznam, pričom označí víťaznú ponuku a
zároveň oznámi víťaznému záujemcovi stanovisko, či správca považuje víťaznú ponuku za primeranú.
6. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku na kúpu obchodného
podielu.
7. Neúspešnému záujemcovi bude bezodkladne po oznámení stanoviska súdu k vyhodnoteniu víťaznej ponuky
uhradená ponúknutá cena správcom vrátená.

K063669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koňa Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bačkovská 599 / 5, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/266/2020 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/266/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca Mgr. Andrej Fekete, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1982, so sídlom
kancelárie Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, ako konkurzný správca dlžníka: Emil Koňa, narodený
30.03.1973, trvale bytom Bačkovská 599/5, 078 01 Sečovce, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou 26OdK/266/2020, týmto oznamuje, že
účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 26OdK/266/2020 S1982 v kancelárii správcu: Mgr. Andrej Fekete,
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 8:00 do 11:30 hod. a od
12:30 do 15:00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese
alebo telefonicky na tel. čísle: 0902 065 494 alebo e-mailom na spravca.andrej.fekete@gmail.com.
V Košiciach, dňa 14.08.2020
Mgr. Andrej Fekete
správca

K063670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koňa Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bačkovská 599 / 5, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/266/2020 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/266/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Andrej Fekete, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1982, so sídlom kancelárie
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, ako konkurzný správca dlžníka: Emil Koňa, narodený 30.03.1973, trvale
bytom Bačkovská 599/5, 078 01 Sečovce, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na
Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou 26OdK/266/2020, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK30 8330 0000 0029 0178 9570
Variabilný symbol: 262662020
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350,- EUR a najviac 10 000,- EUR
Doplňujúce údaje (poznámka): Emil Koňa, kaucia popretia pohľadávky 26OdK/266/2020
Mgr. Andrej Fekete
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca

K063671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koňa Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bačkovská 599 / 5, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/266/2020 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/266/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.1346/2000 z
29. mája 2000 o konkurznom konaní / Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the
Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca dlžníka: Emil Koňa,
narodený 30.03.1973, trvale bytom Bačkovská 599/5, 078 01 Sečovce, Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/266/2020, zo dňa 07.08.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje
konkurz na majetok dlžníka a ustanovuje do funkcie správcu Mgr. Andreja Feketeho, so sídlom Slovenskej
jednoty 13, 040 01 Košice, značka správcu: S 1982.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the trustee of the
debtor: Emil Koňa, date of birth 30.03.1973, permanent address Bačkovská 599/5, 078 01 Sečovce, our duty
is to inform you that with the resolution of the District Court Košice I., proc. no: 26OdK/266/2020, dated on 07th
August 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2020. Týmto dňom súd vyhlásil
konkurz na úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I became valid on 14th August 2020. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Mgr.
Andrej Fekete, so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. 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 Mgr. Andrej Fekete,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Mgr. Andrej Fekete,
trustee, with its seat of the office Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 1346/2000 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.

K063672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Závodský Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za štadiónom 1268 / 2, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/164/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/164/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Stanislav Praskai, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Ing. Martin Závodský, narodený 15.06.1983, bytom Za štadiónom 1268/2, 040 01 Košice, ktorý je vedený
na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/164/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K063673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Brecko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/92/2020S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/92/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3.kola ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú
podstatu
Výzva veriteľom
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty
dlžníka/ úpadcu: Ing. Peter Brecko, narodený: 27.08.1972, bytom: Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce,
podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Brecko - CDI, s miestom podnikania: Kpt. Jaroša 780/13, 040 22
Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 32687583 s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, Slovenská republika
(ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167q ZKR vyhlásila v Obchodnom vestníku č. 146/2020 dňa 30.07.2020
3.kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu zverejneného v OV
118/2020 dňa 22.06.2020 - Osobné motorové vozidlo EČ: MI377AO, PEUGEOT, VIN:VF37AKFXT33078598,
osobné vozidlo, AA sedan, strieborná metalíza svetlá, v premávke, dátum stavu 24.7.2000, kategória M1. Správca
oznamuje, že v lehote na predkladanie ponúk t. j. 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania
nebola doručená do kancelárie správcu žiadna ponuka.
Zároveň v súlade s ustanovením § 167p ods. 2 ZKR správca týmto vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok aby
v lehote do 10 dní od zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku prejavili záujem o predmetnú zložku
majetku. Prihlásený veriteľ, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku, na toho budú prevedené predmetné súpisové zložky
majetku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V Košiciach, dňa 17.08.2020
JUDr. Nataša Kučerová, správca
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K063674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Augustín Markovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1114/24, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/89/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/89/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Vladimír Augustín Markovič, nar. 20.07.1949, bytom Komenského
1114/24, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Vladimír Markovič, s miestom podnikania: Chata
Jazierka, 055 66 Smolník, IČO: 30 677 360, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I č.k.
31OdK/89/2020 zo dňa 11. marca 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 22.10.2019, 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. 136/2020 dňa
16.07.2020.
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: Vladimír Augustín Markovič, nar. 20.07.1949, bytom Komenského
1114/24, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Vladimír Markovič, s miestom podnikania: Chata
Jazierka, 055 66 Smolník, IČO: 30 677 360, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Vladimír
Augustín Markovič, nar. 20.07.1949, bytom Komenského 1114/24, 040 01 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Vladimír Markovič, s miestom podnikania: Chata Jazierka, 055 66 Smolník, IČO:
30 677 360, uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 31OdK/89/2020 zo dňa 11.03.2020, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 54/2020 dňa 18.03.2020, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j
e.

V Košiciach dňa 17.08.2020
JUDr. Jozef Vaško, správca
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K063675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Breja Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dravce 145, 053 14 Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/171/2020 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/171/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 28.04.2020, sp. zn. 32OdK/171/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Jozef Breja, narodený: 05.03.1981, bytom: Dravce 145, 053 14 Spišský Štvrtok, podnikajúci pod
obchodným menom: Jozef Breja, s miestom podnikania: Dravce 145, 053 14 Dravce, IČO: 47 759 925, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.03.2019. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu
ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 17.08.2020
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K063676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady nad Torysou 45, 044 41 Sady nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/223/2020 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/223/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR dopĺňa súpis majetku – všeobecná podstata dlžníka Slavomír Kováč,
nar. 05.10.1979, bytom: Byster 45, 044 41 Sady nad Torysou podľa predloženého majetku dlžníka v
konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 30OdK/223/2020 o novoobjavený majetok:
1. motorové vozidlo Toyota Corolla, r. výroby: 2007, výr. číslo: SB1KZ20E00F014536, v hodnote 2000,- €.
2. obchodný podiel v spoločnosti X-TYPE Design s.r.o., v hodnote 5000,- €.

V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
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správca KP

K063677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady nad Torysou 45, 044 41 Sady nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/223/2020 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/223/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca dlžníka Slavomír Kováč, nar.
05.10.1979, bytom: Byster 45, 044 41 Sady nad Torysou, vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov prvé kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka.
Predmetom ponukového konania je majetok dlžníka zverejnený v OV .
Súp. zlož. č. 1:
Motorové vozidlo Toyota Corolla, r. výroby: 2007, výr. číslo: SB1KZ20E00F014536, v hodnote 2000,- €.
Podmienky ponukového konania
2.1. Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2. Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s. IBAN: SK4802000000000022540622, variabilný symbol: 302232020. Za riadne a
včas uhradenú zábezpeku sa považuje doručenie peňažných prostriedkov na adresu správcu najneskôr v
posledný deň určený na doručovanie ponúk.
2.3 Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami ponukového konania.
2.4. Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 10-ty deň od zverejnenia o
15:30 hod. V prípade, že 10-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
3. Náležitosti ponuky:
3.1. Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 30OdK/223/2020, Slavomír Kováč, nar. 05.10.1979, bytom: Byster 45, 044 41 Sady nad
Torysou.
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
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3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne
iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti
nie staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4. Vyhodnotenie ponúk:
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň lehoty,
sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní
od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí.
4.7. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. 4.8. O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako
aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5- vyhotoví správca úradný záznam.
4.9. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby
vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom
kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy, záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej
podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K063678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady nad Torysou 45, 044 41 Sady nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/223/2020 S898
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Okresný súd Košice I
30OdK/223/2020
Iné zverejnenie

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca dlžníka Slavomír Kováč, nar.
05.10.1979, bytom: Byster 45, 044 41 Sady nad Torysou, vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov prvé kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka.
Predmetom ponukového konania je majetok dlžníka zverejnený v OV .
Súp. zlož. č. 2:
Obchodný podiel v spoločnosti X-TYPE Design s.r.o., v hodnote 5000,- €.
Podmienky ponukového konania
2.1. Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2. Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s. IBAN: SK4802000000000022540622, variabilný symbol: 302232020. Za riadne a
včas uhradenú zábezpeku sa považuje doručenie peňažných prostriedkov na adresu správcu najneskôr v
posledný deň určený na doručovanie ponúk.
2.3 Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami ponukového konania.
2.4. Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 10-ty deň od zverejnenia o
15:30 hod. V prípade, že 10-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
3. Náležitosti ponuky:
3.1. Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 30OdK/223/2020, Slavomír Kováč, nar. 05.10.1979, bytom: Byster 45, 044 41 Sady nad
Torysou.
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne
iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti
nie staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
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3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4. Vyhodnotenie ponúk:
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň lehoty,
sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní
od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí.
4.7. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. 4.8. O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako
aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5- vyhotoví správca úradný záznam.
4.9. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby
vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom
kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy, záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej
podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K063679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
152 0, 072 32 Poruba pod Vihorlatom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdS/7/2020 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdS/7/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca dlžníka: Martina Kováčová, narodená: 09.03.1978, bytom: Poruba
pod Vihorlatom 152, 072 32 Poruba pod Vihorlatom, oznamuje, že dňa 14.08.2020 bol v predmetnom konaní
zostavený návrh splátkového kalendára s navrhovaným uspokojením nezabezpečených veriteľov 30%.
Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže v zmysle ustanovenia §168d ZKR
správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie,
predloží návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa
vyjadrí. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov,
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môže upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K063680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROJA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edisonova 1177/45, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 726 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov správca úpadcu ROJA, spol.
s r.o., so sídlom: Edisonova 1177/45, 040 18 Košice, IČO: 31 726 143 týmto zverejňuje zmenu súpisovej
hodnoty súpisovej zložky majetku číslo:
16.FS – Frame s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, IČO: 50 220 306 Peňažná
pohľadávka voči FS – Frame s.r.o. za dodávku materiálu Košice-Západ a dodávku materiálu Košíce-Púchovská,
číslo FA: 2018040 súpisová hodnota: 55.229,50 Eur zmena súpisovej hodnoty z 55.229,50 Eur na súpisovú
hodnotu 66.275,40 Eur. Zmena vykonaná dňa 17.08.2020 v súlade s platobným rozkazom OS Košice 1 sp. zn.
29Cbi/122/2019 zo dňa 24.02.2020.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K063681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedláková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 6, 040 18 Košice - Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/175/2020 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/175/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR dopĺňa súpis majetku dlžníka Mária Sedláková, nar. 16.08.1970,
bytom: Horná 6, 040 18 Košice-Krásna v konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 30OdK/175/2020 podľa
zistených informácií:
·

Všeobecná podstata:

Súp. zložka č. 1
Nákladné vozidlo ŠKODA, VIN: 342795211, r.v. 2004, druh vozidla: nákladné vozidlo, druh karosérie: BA
sklápacia, farba: modrá, EČ: KE977DR.
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.
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JUDr. Igor Varga,
správca KP

K063682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedláková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 6, 040 18 Košice - Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/175/2020 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/175/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca podstaty vylučuje z konkurznej podstaty:
Súp. zložka č. 1
Nákladné vozidlo ŠKODA, VIN: 342795211, r.v. 2004, druh vozidla: nákladné vozidlo, druh karosérie: BA
sklápacia, farba: modrá, EČ: KE977DR,
z dôvodu, že motorové vozidlo fyzicky neexistuje. Vlastník vozidla toto vozidlo nikdy nemal vo vlastníctve ani
v držbe, Exekútorský úrad, ktorý vozidlo blokoval, vozidlo fyzicky nikdy nevidel.
Za daného stavu správca vozidlo nevie speňažiť a pátranie po vozidle by bolo zdĺhavé a náklady by s najväčšou
pravdepodobnosťou aj keby sa našlo prevýšili výťažok zo speňaženia.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K063683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedláková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 545 / 91, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1986
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/101/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/101/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Tatiana Sedláková, narodená: 14.09.1986, bytom:
Štefánikova 545/91, 053 04 Spišské Podhradie, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, podľa 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. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
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K063684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 327 / 10, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/230/2020 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/230/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Stanislav Pecha, nar.: 11.05.1968, bytom: Dubová
327/10, 052 01 Spišské Tomášovce oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
26OdK/230/2020, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K063685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamka Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Berlínska 2466 / 20, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/184/2020 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/184/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Štefan Jamka, narodený: 12.09.1961, bytom: Berlínska
2466/20, 040 13 Košice, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30OdK/184/2020 týmto v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR oznamujem, že do Zoznamu pohľadávok boli zapísané tieto pohľadávky
doručené po základnej prihlasovacej lehote:
•
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Poradové číslo pohľadávky v zozname: 7., Prihlásená
suma: 40,- €
V súlade s ust. § 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 pripísaný preddavok za popretie každej
pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou. Účet, na ktorý je potrebné zložiť preddavok, bol zverejnený
v obchodnom vestníku pod príslušnou spisovou značkou.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Štefan Jamka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

K063686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 121, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/245/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/245/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu konkurznej
podstaty.

JUDr. Matúš Čepček, správca

K063687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hriadel Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 169/20, 040 01 Košice - Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/264/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/264/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty dlžníka Dalibor Hriadel, narodený: 03.07.1983, bytom:
Tolstého 169/20, 040 01 Košice - Sever, podnikajúci pod obchodným menom: Dalibor Hriadel, s miestom
podnikania: Tolstého 20, 040 01 Košice - Sever, IČO: 41708628, zastúpený: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, týmto oznamuje, že do správcovského spisu
vedeného pod sp. zn.: 30OdK/182/2020 S1701 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Hviezdoslavova
1234/4, 075 01 Trebišov, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 11.30 12.00 –
14.30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/ 915 281 007, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
spravcovska.kancelaria@gmail.com.

JUDr.
správca
zn. správcu: S 1701

konkurznej

Matúš Čepček
podstaty
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K063688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hriadel Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 169/20, 040 01 Košice - Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/264/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/264/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(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“
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(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 Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Dalibor Hriadel, narodený: 03.07.1983, bytom: Tolstého 169/20, 040 01 Košice - Sever, podnikajúci pod
obchodným menom: Dalibor Hriadel, s miestom podnikania: Tolstého 20, 040 01 Košice - Sever, IČO: 41708628
(ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31OdK/264/2020 zo dňa
10.08.2020, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 157/2020, dňa 14.08.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil
konkurz na majetok Dlžníka, zbavil Dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a
ZKR) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a za správcu ustanovil JUDr. Matúša Čepčeka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the trustee of the debtor: Dalibor Hriadel, born: 03.07.1983, address: Tolstého 169/20, 040 01 Košice Sever, Slovakia, with business name: Dalibor Hriadel, business address: Tolstého 20, 040 01 Košice Sever, IČO: 41708628, Slovakia (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the
District Court Košice I, proc. no: 31OdK/264/2020 dated as of August 10th, 2020 (published in the Commercial
Gazette no. 157/2020 on 14.08.2020) the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate, the
Debtor was released from all debts, which can be satisfied in bankcruptcy only (par. 166a the BRA) in a
range, in which will not be satisfied in bankcruptcy and the truste JUDr. Matúš Čepček (hereinafter the
“Trustee”) was appointed.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku SR, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška
pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. 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. 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. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. Uvedené rovnako platí aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za
dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. 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, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne
oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku SR.
Vzory
tlačív
prihlášok
sú
k
dispozícii
na
nasledujúcom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
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. 2015/848
o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015.
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According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditor
has a right to lodge his claim up to the moment when the information about preparing the schedule by the Trustee
is published in the Commercial Bulletin. The claim has to be delivered to the office of Trustee in one counterpart
within the registration period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure. 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. Creditors whose claims depend on
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. The condition on which the claim is dependent
has to be stated in the registration form. Creditors with claims secured with securities shall file individual
application which includes specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal
reason of the arising of the security right. The creditor who has claim towards another person than the debtor,
shall be entitled to file the application, if the claim is secured by the security right related to the property of debtor.
Likewise as secured creditor shall lodge their claim a person who would be entitled to reservation of ownership
and would claim exclusion of property out of the schedule. Above stated applies same way on right of creditor
who rented property to the debtor for a fixed period with intention to transfer the ownership of the property on the
debtor. 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. 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. In case the creditor does not have a seat or an
address or a branch office in the Slovak Republic a representative for delivery with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and announced to the trustee otherwise the delivery will be executed through
Commercial report only.
Sample of the form can be found on the following link https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx. When lodging their claims creditors with the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. Správca nie je
povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
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 will
not be considered. The trustee does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or
incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original
application form by a new application form.
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 different member state of the
European Union than the Slovak Republic.

JUDr. Matúš Čepček, správca / bankruptcy trustee
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K063689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hriadel Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 169/20, 040 01 Košice - Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/264/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/264/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

číslo konania: 31OdK/264/2020
JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov správca
dlžníka Dalibor Hriadel, narodený: 03.07.1983, bytom: Tolstého 169/20, 040 01 Košice - Sever, podnikajúci
pod obchodným menom: Dalibor Hriadel, s miestom podnikania: Tolstého 20, 040 01 Košice - Sever, IČO:
41708628, 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 7500 0000 0040 2484 1056
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
s doplňujúcou poznámkou: Dalibor Hriadel - kaucia popretia pohľadávky 31OdK/264/2020

Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené
prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
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Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

___________________________
JUDr.
Správca
zn. správcu: S 1701

konkurznej

Matúš Čepček
podstaty

K063690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mindžáková Eleonóra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nešporova 284/ 4, 040 11 Košice, t.č. Stavebná 22, 075 01 Trebišo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/232/2020 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/232/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca dlžníka: Eleonóra Mindžáková, narodená: 06.11.1962, bytom:
Nešporova 284/4, 040 11 Košice, t.č. Stavebná 22, 075 01 Trebišov, podnikajúca pod obchodným menom:
Eleonóra Mindžáková, s miestom podnikania: Nešporova 284/4, 040 11 Košice - Západ, IČO: 47906065 s
ukončenou podnikateľskou činnosťou, 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 (ďalej len
„ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle ust. 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami správca konštatuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca
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K063691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Garbiarska 2 / 0, 040 71 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 690 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom Garbiarska 2, 040 71 týmto v
zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok boli
správcovi doručené nasledovné prihlášky od veriteľa:

č.p.: 6722 Peter Veszprémi, Barianska ulica 296/6A,076 32 Borša,v celkovej sume
č.p.: 6723 Peter Veszprémi, Barianska ulica 296/6A,076 32 Borša,v celkovej sume 4 431,18€

445,74

€

K063692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandor Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253 / 72, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1963
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/101/2017 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/101/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Milan Šandor, narodený: 07.01.1963, bytom: Popradská
253/72, 040 11 Košice, na majetok ktorého Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
26OdK/101/2017 zo dňa 19.10.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 208/2017 zo dňa 31.10.2017,
vyhlasuje podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: mobilný telefón Samsung
Stav: používaný
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 25 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania do súpisu: 20.12.2017
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: televízor LG,
Stav: používaný
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 40 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 20.12.2017
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 3
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo CITROEN SAXO S1HDYF/-/-,
Rok výroby: 1998
Evidenčné číslo: KE017LG
VIN: VF7S1HDYF56716286
Stav: pojazdné
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 500 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 20.12.2017
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 26OdK/101/2017 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská a
poradenská, k.s., Garbiarska 5, 040 01 Košice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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) byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) 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;
c) obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) 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: 261012017, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä súdne a správne poplatky).
7) Vyhodnotenie ponúk 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 manžel, 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 pätnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Úspešný záujemca je povinný zabezpečiť zmenu zápisu vozidla v evidencii motorových vozidiel vedenej
príslušným dopravným inšpektorátom do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy, inak má správca právo od zmluvy
odstúpiť a záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
12) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

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

377

Obchodný vestník 161/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2020

K063693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RD SERVIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čižatice 119 / 0, 044 47 Kecerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 171 590
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2014 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením zo dňa 13.10.2014, sp.zn.: 31K/27/2014, ktoré bolo uverejnené v OV č. 200/2014 dňa 20.10.2014
vyhlásil Okresný súd Košice I konkurz na majetok dlžníka RD SERVIS, s.r.o., so sídlom: Čižatice 119, 044 47
Kecerovce, IČO: 36 171 590. Dňa 15.05.2018 sa konala schôdza veriteľov, ktorá schválila nového správcu:
JUDr. Anitu Krčovú, so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, značka správcu: S1281. Uznesením zo dňa
16.05.2018, sp.zn.: 31K/27/2014, ktoré bolo uverejnené v OV č. 97/2018 dňa 22.05.2018 Okresný súd Košice I
vymenoval nového správcu podstaty.
JUDr. Anita Krčová, správca úpadcu RD SERVIS, s.r.o., so sídlom: Čižatice 119, 044 47 Kecerovce, IČO:
36 171 590 oznamuje, že správca v predmetnej konkurznej veci zostavil zoznam pohľadávok proti podstate
v zmysle § 96 ods. 2 ZKR a ďalej správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor 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 sídle správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť
emailom: anitakrcova@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0908 520 707.
JUDr. Anita Krčová, správca

K063694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jano Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 322/1 322/1, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/265/2020 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/265/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: ivetabeslerova@gmail.com, alebo
telefonicky na mob. čísle: 0905 642 149.
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K063695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jano Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 322/1, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/265/2020 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/265/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
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.

K063696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Naď Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová ulica 103 / 14, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1991
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/228/2020 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/228/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Lukáš
Naď v konkurze, nar. 3. 1. 1991, Ružová 14, 076 15 Veľaty týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu sa končí, keďže bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohoto oznámenia v Obchodnom vestníku sa podľa § 167v, ods. 1, alinea 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 17. augusta 2020
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JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA

K063697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Jakubík v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 48, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.5.1984
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/268/2020 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/268/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. nehnuteľnosti zapísané na katastrálnom odbore Okresného úradu Košice - okolie v k. ú. Valaliky na LV č. 3116
ako parcela registra „C“ č. 1247/118 záhrada s celkovou výmerou 436 m2 á 4 360,- eur
V Košiciach, dňa 17. augusta 2020

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K063698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kenderesová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojany 5, 076 72 Vojany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1975
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/266/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/266/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Klára Kenderesová (predtým Szatmáryová), nar. 07.02.1975, Vojany 5,
076 72 Vojany, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z.
o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Dunajská 3, 040 01
Košice, poschodie č. 3, a to v pracovných dňoch v čase od 8.30 - 12.00. hod. a od 13.00 – 15.30. hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na
tel. čísle 0948 232 002, mail: spravca@sisak-partners.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K063699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kenderesová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojany 5, 076 72 Vojany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1975
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/266/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/266/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim.
It is needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca
dlžníka Klára Kenderesová (predtým Szataryová, nar. 07.02.1975, Vojany 5, 076 72 Vojany, (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 32OdK/266/2020 zo dňa 10.08.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka a SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie
Dunajská 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1868, Slovenská republika, bol ustanovený do funkcie správcu
podstaty. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 157/2020 zo dňa 14.08.2020

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Košice I., proc. no. 32OdK/266/2020 from August 10, 2020, bankruptcy proceedings were declared
on the Debtors assets: Klára Kenderesová (before Szatmáryová), date of birth 07.02.1975, domicile Vojany
5, 076 72 Vojany, Slovak Republic, (hereinafter only „the Bankrupts“) and SISÁK & PARTNERS, konkurzy
a reštrukturalizácie k.s., offices Dunajská 3, 040 01 Košice, mark number: S1868, Slovak Republic, was
appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was published in
the Commercial Gazelte of the Slovak Republic, OV no. 157/2020 from August 14, 2020.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 15.08.2020.
Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on August 15 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o
návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b
ZKR). Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§
171c ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by the very announcement of the bankruptcy. Bankruptcy proceedings are
deemed declared by the publication of a decision on bankruptcy in the Commercial Bulletin (Section 167a
(3) of the BRA). If a further proposal is filed during the bankruptcy proceedings or the proceedings on the
proposal for determination of the repayment schedule a further proposal is filed and the court stops a
further proposal (Section 171b of the BRA). If the court finds out that the debtor has no centre of interest
in the territory of the Slovak Republic, the proceedings shall be suspended (Section 171c (2) of the BRA).
2. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený
konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa,
spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred rozhodujúcim dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo
odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v
konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1 a 2 ZKR).
2. Unless the BRA stipulates otherwise (§ 166b a 166c), only the following receivables may be settled in a
bankruptcy or repayment schedule: (A) a claim arising prior to the calendar month in which the
bankruptcy or the protection against creditors (hereinafter referred to as the determining date) has been
declared; (B) the future claim of the guarantor co-debtor or any other person to whom the receivable
against the debtor will be incurred, if he/she will fulfil the obligation, which arose prior to the decisive day;
(C) a claim arising out of termination or withdrawal (Section 167d) in case of a contract concluded before
the bankruptcy is declared. These receivables are filed in a bankruptcy proceeding via an application.
(Paragraph 166a (1) and (2) of the BRA).
3. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred
rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná
dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné
sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred
rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté
pohľadávky (§ 166c ZKR). (§ 166b ods. 1 a 2 ZKR).
3. The following are considered irrecoverable to the debtor in the event of deferral: (A) accessories of
claims, which exceed 5% of the principal of the claim for each calendar year of existence of the claim for
which entitlement arose before the decisive day; for a period shorter than a calendar year remains an
enforceable aliquot part of the accessory; (B) accessories of claims, for which entitlement arose on the
decisive day and after the decisive day; (C) the claim on the note, in case it was signed by the debtor
before the decisive day; (D) contractual fines and other private or public financial penalties, where the
obligation, which establishes the right to impose or impose such a fine or penalty, has been violated prior
to the decisive day; (E) monetary claims which belong to or belonged to a person related to the debtor
and which arose before the decisive day; (F) the costs incurred by the parties in connection with their
participation in the bankruptcy or the procedure for determining the repayment schedule. Ineligibility does
not apply to unaffected debt-relief receivables (§ 166c BRA). (Paragraph 166b (1) and (2) of the BRA).
4. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v
konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom
právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá
hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak
sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka. Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3
ZKR).
4. The following receivables are unaffected by debts: (A) a claim by a creditor – a physical entity who has
not acquired it by devolution, transfer, with the exception of an inheritance; if such claim has not been
filed in bankruptcy on the grounds that the creditor has not been notified in written form by the trustee in
that the bankruptcy has been declared; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (B)
the claim for legal aid granted to the debtor by the Legal Aid Centre; (C) secured receivable to the extent
that it is covered by the value of the subject matter of the security right; provision of § 166b par. 1 (A) and
(B) is thereby not affected; (D) claim for liability for damage caused to health or caused by deliberate
action, including the accessories of such claim; (E) the child ́s claim for maintenance, including the
accessories of such claim; (F) labour rights against the debtor; (G) monetary punishment under the
Criminal Code; (H) non-pecuniary claim. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy
proceeding, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the
subject of the right of lien, except that the deferral has been cancelled for the debtor ́s dishonest
intention. Unaffected debt-relief receivables may be applied for in bankruptcy by application. (166c (1), (2)
and (3) of the BRA).
5. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR).
5. The creditor (Section 166a and 166c of the BRA) has the right to enter into bankruptcy until the
administrator has informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of
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Section 29 (1), (2), (4 to 6), (8 to 10), Sections 30 and 31 shall be used proportionately. A secured creditor
of a home loan is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured
creditor, whose security right is earlier in order, in which the creditor of the home loan shall be notified in
writing. (Section 167l (1) of the BRA).
6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, lebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a
bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného
mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková
suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on the prescribed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
contain the essential particulars, otherwise the application will be disregarded. The basic requirements of
the application are: (A) the name, surname and place of residence of the creditor in the case of a physical
entity or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the creditor in the case of the physical entity
businessman or the name, identification number or other identifying information and the address of the
creditor if it is a legal person, (B) name, surname and residence of the bankrupt, in the case of a physical
entity, or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the bankrupt, if it is a physical entity businessman
or the name, identification number or other identification and bankruptcy where the legal person is a legal
entity, (C) the legal reason for the claim, (D) the order of satisfaction of the claim from the general nature,
(E) signature. (Section 29 (1) of the BRA).
7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. For each secured claim a separate application must be filed indicating the sum secured, the type, order,
subject and the legal reason for the creation of the security right. (Section 29 (2) of the BRA).
8. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
8. The total amount of the claim shall be divided in the application form onto the allotment and
accessories, while the accessories will be split into the application form according to the legal reason for
the occurrence. (Section 29 (4) of the BRA).
9. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. The claim shall be applied in € euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall
be determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency, whose reference exchange rate neither the European Central bank nor
the National bank of Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care. (Section 29 (5) of the BRA).
10. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
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10. Documents are attached to the application demonstrating the facts stated therein. The creditor, who is
an accounting unit, shall state in the application whether or not the receivable is accounted for in the
accounting, to what extent or why it does not charge the receivable in the accounting. (Section 29 (6) of
the BRA).
11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
11. A creditor, who does not have a domicile or registered office or an organizational unit of the company
in the Slovak Republic, is obliged to appoint a representative for service with a residence or registered
office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order, otherwise the
documents will be delivered only by publishing in the Business Journal. (Section 29 (8) of the BRA).
12. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
12. Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory, with reference to the reservation of
title, may file his/her rights in bankruptcy with the application in the same way as he/she would have
applied the security right. Such creditor, by application, entrusts the administrator with an inventory and
monetization of a subject to ownership. For the position of such creditor appropriate provisions shall
apply, adjusting the position of the secured creditor. The same applies to the exercise of rights of a
creditor who leased the borrower for a fixed period a fixed lease, to transfer the leased property to the
debtor ́s ownership. (Section 29 (9) and (10) of the BRA).
13. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
13. Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the administrator shall submit
to the Court a list of submissions in which he/she considers it to be disregarded of such applications, and
shall without undue delay declare by order that such submissions are considered an application. The
order shall be delivered by the court to the trustee, who shall inform the person concerned. (Article 30 (1)
of the BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The filing of the claim, filed in the bankruptcy proceeding, cannot be corrected or supplemented.
(Section 30 (2) of the BRA).
15. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
15. The creditor may also sign up, who has a claim against another person as a debtor if he/she is
secured by a security right related to the debtor ́s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
only by the proceeds obtained by the monetization of assets securing his/her claim, where the voting
rights of the creditor ́s meeting can only be exercised to the extent that his/her claim is likely to be
satisfied by the assets to which he/she is secured. (Section 167l (2) of the BRA).
16. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1868, Slovenská republika,, alebo elektronicky do
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elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a
jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
16. The application is filed in a single equation with the administrator (bankruptcy-trustee) - SISÁK &
PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., offices Dunajská 3, 040 01 Košice, mark number: S1868,
Slovak Republic, or electronically in the electronic mailbox of the administrator through the designed
electronic form; the electronic submission and its attachments must be signed by the guaranteed
electronic signature of the person entitied to submit the electronic filing, while delivered to the
administrator within the basic registration period of 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the administrator at a later date, the creditor shall be considered; the creditor,
however, cannot exercise his/her voting rights. The entry of such a claim into the administrator ́s list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects such as the exercise of the right
to a court. (Section 167l (3) of the BRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
17. This notice refers to the foreign creditors who have their habitual residence, domicile or registered
seat in other EU member state than in the Slovak Republic, according to the Article 54 of the Regulation
(EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th of May 2015 on insolvency
proceedings.
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca podstaty
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., bankruptcy-trustee

K063700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kenderesová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojany 5, 076 72 Vojany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1975
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/266/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/266/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Klára Kenderesová (predtým Szatmáryová), nar. 07.02.1975, Vojany 5,
076 72 Vojany, oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I., sp. zn.
32OdK/266/2020 v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený Účet je vedený v Tatra banke, a.s. IBAN: SK42
1100 0000 0029 4304 6193.

Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo
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do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie
preddavku na trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.

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

K063701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Tiburák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švedlár 496, 053 34 Švedlár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/78/2020 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/78/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mikuláš Tiburák, narodený 25.09.1980, bytom: Švedlár
496, 053 34 Švedlár, podnikajúci pod obchodným menom: Mikuláš Tiburák – DRÁČIK, s miestom podnikania:
Švedlár, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ ZKR“) zverejňuje súpis majetku:

Poradové č. súpisovej zložky: 1.
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec - Pozemok
výmera:

125 m2

štát:

Slovenská republika

obec:

ŠVEDLÁR

Katastrálne územie:

Švedlár

č. LV:

299

č. parcely:

278/1

druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie

spoluvlastnícky podiel:

¼
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500,00 Eur

Deň a dôvod zapísania majetku do súpisu: 10.03.2020, § 167h ods. 1 ZKR

Poradové č. súpisovej zložky: 2.
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec - Pozemok
výmera:

614 m2

štát:

Slovenská republika

obec:

ŠVEDLÁR

Katastrálne územie:

Švedlár

č. LV:

299

č. parcely:

278/2

druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie

spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:

¼
2.000,00 Eur

Deň a dôvod zapísania majetku do súpisu: 10.03.2020, § 167h ods. 1 ZKR

Poradové č. súpisovej zložky: 3.
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec - Stavba
Druh stavby:

rodinný dom

štát:

Slovenská republika

obec:

ŠVEDLÁR

Katastrálne územie:

Švedlár

č. LV:

299

na parcele č.:

278/1

súpisné číslo:

496

podiel:

¼

Súpisová hodnota:

4.500,00 Eur

Deň a dôvod zapísania majetku do súpisu: 10.03.2020, § 167h ods. 1 ZKR

Ing. Viliam Lafko, správca
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