Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

K067450
Spisová značka: 37K/75/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Cupper, nar. 27. 02. 1965,
trvale bytom Istrijská 18, Bratislava
rozhodol
I.
Podľa § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len
„CSP“) súd opravuje pisársku chybu a zrejmú nesprávnosť vo výroku I. uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo
dňa 28. 11. 2018, č. k. 37K/75/2018-72 tak, že výrok I. uznesenia správne znie:
„Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Cupper, nar. 27. 02. 1965, trv. byt. Istrijská 18, Bratislava.““
II.
Podľa § 224 CSP súd opravuje pisársku chybu a zrejmú nesprávnosť v odseku 1 odôvodnenia
uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03. 10. 2019, sp. zn. 27Cb/294/2018 tak, že odsek 1 odôvodnenia
správne znie:
„1.
Dňa 08. 10. 2018 bol Okresnému súdu Bratislava I doručený rovnopis rozsudku Špecializovaného
trestného súdu Pezinok, sp. zn. BB-3T/32/2014 zo dňa 30. 11. 2017, na vykonanie trestu prepadnutia majetku voči
odsúdenému: Ivan Cupper, nar. 27. 02. 1965, trvale bytom Istrijská 18, Bratislava.“
III.
V ostatných častiach zostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28. 11. 2018, č. k.
37K/75/2018-72 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.8.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K067451
Spisová značka: 33K/1/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gladstone, s. r. o. v likvidácii, so sídlom
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 36 836 613, v mene ktorého koná likvidátor: Swift Recovery, s. r.
o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 52 715 230, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Gladstone, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 36 836
613,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Gladstone, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO:
36 836 613,predbežného správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Nám. Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, S: 1169
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.8.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K067452
Spisová značka: 33K/3/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MONTRE, s. r. o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04
Bratislava, IČO: 35 918 608, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MONTRE, s. r. o., so sídlom
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 918 608,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: MONTRE, s. r. o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 918 608,
predbežného správcu: Ing. Tomáša Antoniča, Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, S: 1257.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.8.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K067453
Spisová značka: 6K/36/2013
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: ALFARM spol. s r.o.,
so sídlom Priehradná 54, 821 07 Bratislava, IČO: 35 908 041, ktorá sa bude konať dňa 02.10.2020 o 08:30 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, Medená ulica, v miestnosti č. dv. 105b, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie
schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti a zároveň doklad preukazujúci pohľadávku, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.9.2020
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K067454
Spisová značka: 31K/28/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze, so sídlom:
Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, uznesením zo dňa 23.07.2020, č.k. 31K/28/2017-4617 povolil vstup
do konkurzného konania navrhovateľovi: Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 51 865 467 namiesto pôvodného veriteľa: Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom: Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, v časti postúpených pohľadávok vedených u správcu podstaty v
zozname pohľadávok pod poradovým č. 6568 až 6571 v celkovej výške 35,54 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2020.
Okresný súd Košice I dňa 28.8.2020
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
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K067455
Spisová značka: 31K/28/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v
konkurze, so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, ktorého správcom podstaty je: Ing. Jana
Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, o predĺžení lehoty na popretie
pohľadávok, takto
rozhodol
Predlžuje
Poučenie:

správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K067456
Spisová značka: 30K/1/2020
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VITALENA s.r.o., Smetanova 2, 040 01
Košice, IČO: 36 606 481, práv. zast.: Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o., Kováčska 28, 040
01 Košice - mestská časť Staré Mesto IČO: 52 253 791, o návrhu odvolaného správcu podstaty: IKORE, k.s, so
sídlom kancelárie Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu: S1455, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a odvolanému správcovi podstaty: IKORE, k.s, so sídlom kancelárie Mlynská 26, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1455, paušálnu odmenu vo výške 6600,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K067457
Spisová značka: 32OdK/283/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Katarína Balogová, narodená: 03.03.1980, bytom: Žbince 233,
072 16 Žbince, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Balogová, narodená: 03.03.1980, bytom: Žbince 233,
072 16 Žbince.
II.
Zbavuje dlžníka: Katarína Balogová, narodená: 03.03.1980, bytom: Žbince 233, 072 16 Žbince
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1858.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
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rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1858; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1161/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1858; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
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
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kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 31.8.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K067458
Spisová značka: 32OdK/282/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marián Kandrač, narodený: 31.01.1974, bytom: Žehra 164, 053
61 Žehra, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
61 Žehra.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Kandrač, narodený: 31.01.1974, bytom: Žehra 164, 053

II.
Zbavuje dlžníka: Marián Kandrač, narodený: 31.01.1974, bytom: Žehra 164, 053 61 Žehra všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.

Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01 Košice,
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zn. správcu: S1561.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1561; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1165/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1561; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
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nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
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stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 31.8.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K067459
Spisová značka: 26OdK/285/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marek Štefanko, narodený: 13.06.1973, bytom: Rochovce 130,
049 36 Rochovce, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Štefanko, s miestom podnikania: Rochovce 130, 049
36 Rochovce, IČO: 40 419 525, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2018, zastúpený: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Štefanko, narodený: 13.06.1973, bytom: Rochovce 130,
049 36 Rochovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Marek Štefanko, narodený: 13.06.1973, bytom: Rochovce 130, 049 36 Rochovce
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Štúrova 22, 040 01
Košice, zn. správcu: S1588.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Štúrova 22, 040
01 Košice, zn. správcu: S1588; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1171/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Štúrova 22, 040 01 Košice, zn. správcu: S1588; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 2.9.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K067460
Spisová značka: 26OdK/284/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Róbert Pristáš, narodený: 14.01.1977, bytom: Kurská 911/25,
040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Pristáš - KRTKO, s miestom podnikania: Kurská 911/25,
040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 46 152 768, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so
sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Pristáš, narodený: 14.01.1977, bytom: Kurská 911/25,
040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Pristáš - KRTKO, s miestom podnikania: Kurská 911/25,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 46 152 768.
II.
Zbavuje dlžníka: Róbert Pristáš, narodený: 14.01.1977, bytom: Kurská 911/25, 040 22 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Pristáš - KRTKO, s miestom podnikania: Kurská 911/25, 040 22 KošiceDargovských hrdinov, IČO: 46 152 768 všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1275.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1275; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1177/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1275; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 31.8.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K067461
Spisová značka: 26OdK/283/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Monika Bokolová, narodená: 13.08.1967, bytom: Obchodná 7/13,
078 01 Sečovce, podnikajúca pod obchodným menom: Monika Bokolová, s miestom podnikania: Obchodná 13/7,
078 01 Sečovce, IČO: 40 384 772, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.01.2016, zastúpená: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Bokolová, narodená: 13.08.1967, bytom: Obchodná
7/13, 078 01 Sečovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Monika Bokolová, narodená: 13.08.1967, bytom: Obchodná 7/13, 078 01 Sečovce
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01
Košice-Juh, zn. správcu: S937.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040
01 Košice-Juh, zn. správcu: S937; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1168/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice-Juh, zn. správcu: S937; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
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veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
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vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 31.8.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K067462
Spisová značka: 26OdK/282/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Elena Suraničová, narodená: 20.10.1975, bytom: Komárovce 40,
073 01 Sobrance, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Elena Suraničová, narodená: 20.10.1975, bytom: Komárovce
40, 073 01 Sobrance.
II.
Zbavuje dlžníka: Elena Suraničová, narodená: 20.10.1975, bytom: Komárovce 40, 073 01 Sobrance
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Martin Galgoczy, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 1832, 075
01 Trebišov, zn. správcu: S1560.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Martin Galgoczy, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika
1832, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1560; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1159/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Martin Galgoczy, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1560;
do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
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môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
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do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 31.8.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K067463
Spisová značka: 26OdK/281/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Gabriel Komjati, narodený: 03.12.1985, bytom: Seňa 509, 044 58
Seňa, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Komjati, s miestom podnikania: Seňa 509, 044 58 Seňa, IČO: 46
134 981, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 27.03.2015, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
58 Seňa.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Komjati, narodený: 03.12.1985, bytom: Seňa 509, 044

II.
Zbavuje dlžníka: Gabriel Komjati, narodený: 03.12.1985, bytom: Seňa 509, 044 58 Seňa všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1579.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1579; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1163/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1579; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 31.8.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K067464
Spisová značka: 28K/2/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : NOFA TRANS SPED SK, s. r. o., IČO: 44 074 221,
so sídlom: 943 65 Kamenica nad Hronom 505, o návrhu
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na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: NOFA TRANS SPED SK, s. r. o., IČO: 44 074 221,
so sídlom: 943 65 Kamenica nad Hronom 505, takto
rozhodol
I.
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: NOFA TRANS SPED SK,
s. r. o., IČO: 44 074 221, so sídlom: 943 65 Kamenica nad Hronom 505.
II.

Súd ustanovuje správcu JUDr. Róberta Hippa, so sídlom kancelárie: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra.

III.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u
správcu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie
prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu
s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.. Na prihlášky,
ktoré nie sú podané v súlade
s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
VI.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku III. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.9.2020
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K067465
Spisová značka: 32NcKR/8/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubica Kramárová, nar. 17.03.1954, bytom Topoľčany,
Športovcov č. 1287/2, ktorého správcom bol: JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie: Vráble, Levická č. 886, o návrhu
dlžníka na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
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O d d l ž u j e dlžníka: Ľubica Kramárová, nar. 17.03.1954, bytom Topoľčany, Športovcov č. 1287/2, od pohľadávok,
ktoré vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 12.04.2013 a zostali po zrušení konkurzu neuspokojené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.9.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K067466
Spisová značka: 32K/33/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Lucia Májovská, nar.
19.09.1982, bytom Andovce, Športová č. 577/9, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou: Advokátska
kancelária Timoranská & Štofková, s.r.o., so sídlom Nové Zámky, Podzámska č. 32, IČO: 36813401, ktorého
správcom je: Slovenská insolvenčná, k. s., IČO: 47234440, so sídlom kancelárie Nitra, Párovská č. 26, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 1CoKR/69/2015 - 74 zo dňa 24.11.2015 na majetok
úpadcu: Lucia Májovská, nar. 19.09.1982, bytom Andovce, Športová č. 577/9, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v
Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 2.9.2020
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JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K067467
Spisová značka: 32K/22/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Lenčéš, nar. 16.09.1978, bytom Nitra, Ľ. Okánika č. 4,
vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milan Lenčéš, nar. 16.09.1978, bytom Nitra, Ľ. Okánika č.
4, ktorého správcom je: Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova č. 9, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 32K/22/2016 - 59 zo dňa 22.08.2016 na majetok úpadcu:
Milan Lenčéš, nar. 16.09.1978, bytom Nitra, Ľ. Okánika č. 4, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v
Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.9.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K067468
Spisová značka: 2K/23/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ŽIVMAX, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Priemyselná 29, Bardejov 085 01, IČO: 36 757 161, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie
Mierová 64/2, Humenné 066 01, IČO: 42083061, o paušálnej odmene správcu za výkon jeho funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, Humenné 066 01,
IČO: 42083061, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 1.725,Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.8.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K067469
Spisová značka: 28OdK/267/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Molnár, narodený 27.01.1975, trvale bytom
Kukučínova 533/24, 927 01 Šaľa, podnikajúceho pod obchodným menom Stanislav Molnár, IČO: 46 351 973, s
miestom podnikania Chorvátska 27/21, 900 25 Chorvátsky Grob, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Molnár, narodený 27.01.1975, trvale bytom
Kukučínova 533/24, 927 01 Šaľa.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 37 988 620, značka správcu: S1223.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
25.08.2020, vedený pod položkou registra 848/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
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iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

38

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.9.2020
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K067470
Spisová značka: 28K/2/2020
č.k.: 28K/2/2020 - 79
IČS: 2120202638

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVDRINK spol. s r.o., IČO: 31
443 559, so sídlom 919 65 Dolná Krupá č. 577, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 29052/T, predbežným správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Pribinova
381/23, Hlohovec, číslo správcu: S1731, uznesením č.k.: 28K/2/2020 - 63 zo dňa 29.07.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 05.08.2020, zatavil konkurzné konanie voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2020.

V Trnave, dňa 31.08.2020

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.8.2020
JUDr. Katarína Poláková, vyšší súdny úradník
K067471
Spisová značka: 28K/2/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVDRINK spol. s r.o., IČO: 31 443 559, so
sídlom 919 65 Dolná Krupá č. 577, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
29052/T, predbežným správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Pribinova 381/23,
Hlohovec, číslo správcu: S1731, takto
rozhodol

I.
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie:
Pribinova 381/23, Hlohovec, číslo správcu: S1731 paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500 Eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 1.500 Eur z preddavku evidovaného pod pol. reg. D19 3/2020, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.8.2020
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K067472
Spisová značka: 28K/6/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TOP SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom
Galantská cesta 5856/24, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 744 987, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41506/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: TOP SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Galantská cesta 5856/24, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 35 744 987, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č. 41506/T predbežného správcu Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, Dunajská Streda 929
01, číslo správcu: 1328.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.8.2020
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K067473
Spisová značka: 7OdK/13/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenko Reichl, nar. 28.05.1975, trvale bytom Horné
Rakovce 1412/27, 039 01 Turčianske Teplice, do 09.09.2002 podnikajúci pod obchodnom menom Zdenko Reichl, s
miestom podnikania 03901 Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1412/27, IČO: 33 228 183, korešpondenčná adresa:
Horné Rakovce 2050/46, 039 01 Turčianske Teplice, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení
dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdenko Reichl, nar. 28.05.1975, trvale bytom Horné Rakovce
1412/27, 039 01 Turčianske Teplice.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ľuboš Gilk, sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010 09 Žilina, IČO: 52 436
292, značka správcu: S1967.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
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VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.08.2020 vedený pod položkou registra 710/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Okresný súd Žilina dňa 2.9.2020
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca v zastúpení JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K067474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Georgína Hučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrobákova 7, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1946
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/36/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/36/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. , správca konkurznej podstaty dlžníka Georgína Hučková, nar. 20.01.1946,
trvale bytom Hrobákova 7, 851 02 Bratislava (ďalej len „dlžník“) v súlade s ustanovením § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu.

Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú nehnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 148/2020 dňa 03.08.2020.

Konkrétne sa jedná o nasledovný hnuteľný majetok:

Súpisová položka
Atramentová tlačiareň
Notebook Acer
Mobilný telefón Nokia
Zlaté prstene

Popis
HP Deskjet 1510 výrobné č. CN55P2C3PC
Chýba batéria
Nokia 130 výrobné č. 354499090245669
2 zlaté prstene

Dôvod zapísaná majetku
Majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je súbor vyššie uvedených hnuteľných
vecí ako celok. Záujemca je povinný podať ponuku na všetky speňažované hnuteľné veci. Na ponuky
týkajúce sa jednotlivých hnuteľných vecí sa nebude prihliadať.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 27OdK/36/2019 – záväzná ponuka –
neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, pričom ponuka musí
byť doručená najneskôr do 12:00 hod. posledného dňa lehoty do kancelárie správcu. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna kúpna nie je stanovená.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku. K cenovej ponuke záujemca právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako 1
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mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca
nadobudnúť predmetnú zložku majetku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj
súhlas druhého manžela s kúpou predmetného majetku. Záujemca pripojí aj kontaktné údaje – aktuálne
telefónne číslo a e – mail.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
27OdK/26/2019 a priezvisko alebo obchodné meno záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
Každý záujemca je oprávnený podať len jednu záväznú ponuku. V prípade viacerých záväzných ponúk od
jedného záujemcu sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 048 419 53 86, a to v
úradných hodinách správcu.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného
ponukového konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky
ako víťaznej. Víťaz verejného ponukového konania je povinný prevziať predmet ponukového konania
v mieste jeho uskladnenia, prípade podľa pokynov správcu.
V prípade, že víťaz verejného ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v stanovenej lehote, alebo
nedoplatí zvyšnú časť kúpnej ceny, má sa za to, že nemá záujem so správcom uzatvoriť kúpnu zmluvu a
kaucia prepadne v prospech konkurznej podstaty. Správca je oprávnený osloviť nasledujúceho záujemcu
v poradí podľa výšky navrhnutej kúpnej ceny a následne ďalších záujemcov v poradí podľa výšky
navrhnutej kúpnej ceny, alebo ponúknuť predmet verejného ponukového konania v ďalšom kole
verejného ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Predložením ponuky záujemca výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

K067475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Nováková Noppová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1991
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/286/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/286/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. , správca konkurznej podstaty dlžníka: Viera Nováková Noppová, nar.
14.03.1991, trvale bytom Obecný úrad Suchohrad, Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad (ďalej len „dlžník“) v
súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
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vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 30/2020 dňa 13.02.2020.

Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Súpisová položka
Motorové vozidlo
Volvo S40

Popis
VIN: YV1VS1922WF234032,
EČV: MA 373 DV

Dôvod zapísania majetku
majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu

Na vyššie uvedenom motorovom vozidle nie je funkčné lpg ani turbo. Z vozidla uniká motorový olej.

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec – Volvo S40.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 8OdK/286/2019 – záväzná ponuka –
neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, pričom ponuka musí
byť doručená najneskôr do 12:00 hod. posledného dňa lehoty do kancelárie správcu. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna kúpna cena nie je stanovená.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku. K cenovej ponuke záujemca právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako 1
mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca
nadobudnúť predmetnú zložku majetku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj
súhlas druhého manžela s kúpou predmetného majetku. Záujemca pripojí aj kontaktné údaje – aktuálne
telefónne číslo a e – mail.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
8OdK/286/2019 a priezvisko alebo obchodné meno záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu záväznú ponuku. V prípade viacerých záväzných ponúk od
jedného záujemcu sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
9. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 048 419 53 86, a to v
úradných hodinách správcu.
10. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
11. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
12. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného
ponukového konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky
ako víťaznej. Víťaz verejného ponukového konania je povinný prevziať predmet ponukového konania
v mieste jeho uskladnenia, prípade podľa pokynov správcu.
13. V prípade, že víťaz verejného ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v stanovenej lehote, alebo
nedoplatí zvyšnú časť kúpnej ceny, má sa za to, že nemá záujem so správcom uzatvoriť kúpnu zmluvu a
kaucia prepadne v prospech konkurznej podstaty. Správca je oprávnený osloviť ďalších
záujemcov v poradí podľa výšky navrhnutej kúpnej ceny, alebo ponúknuť predmet verejného ponukového
konania v ďalšom kole verejného ponukového konania.
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14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
15. Predložením ponuky záujemca výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K067476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8ODK/63/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/63/2019
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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.10.2018, vyhlásením dlžníka, ktoré bolo do kancelárie správcu
doručené dňa 15.05.2019 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Lukáš Gajdoš, nar. 30.10.1984, Pribišova
3174/8, 841 05 Bratislava zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K067477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Barok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hroznová 2594/6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/183/2020 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/183/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 32OdK/183/2020 zo dňa 22.06.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Robert Barok, nar.: 10.06.1977, bytom Hroznová 2594/6, 902 01 Pezinok. Citované uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 131/2020 dňa 09.07.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 10.07.2020
(ďalej aj ako „Uznesenie“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
V súlade s § 167j ZKR pre úpadcu: Robert Barok, nar.: 10.06.1977, bytom Hroznová 2594/6, 902 01 Pezinok,
správca zverejňuje súpis majetku pre všeobecnú podstatu:

súpis.
zložka
majetku
1
2

p.č.
č. LV na
výmera
LV
ostatná plocha 848 49
596 m2
záhrada
988 41
295 m2
zastavaná
plocha a
1585 44
161 m2
nádvorie
zastavaná
plocha a
1679 42
29 m2
nádvorie
lesný
1957 40
11968 m2
pozemok
lesný
1957 40
7622 m2
pozemok
trvalý trávnatý
2144 41
482 m2
porast
orná pôda
2145 18
398 m2
orná pôda
2145 18
171 m2
orná pôda
2145 18
412 m2
orná pôda
2145 18
594 m2
orná pôda
2145 18
231 m2
orná pôda
2145 18
716 m2
trvalý trávnatý
2145 18
232 m2
porast
orná pôda
2145 18
1201 m2
orná pôda
2145 18
701 m2
orná pôda
2145 18
2209 m2
orná pôda
2145 18
741 m2
orná pôda
2145 18
601 m2
orná pôda
2145 18
618 m2
orná pôda
2145 18
883 m2
orná pôda
2145 18
825 m2
orná pôda
2145 18
1141 m2
orná pôda
2145 18
792 m2
orná pôda
2145 18
798 m2
orná pôda
2145 18
1812 m2
orná pôda
2145 18
511 m2
orná pôda
2145 18
450 m2
orná pôda
2145 18
773 m2
orná pôda
2145 18
151 m2
orná pôda
2145 18
964 m2
orná pôda
2145 18
997 m2
orná pôda
2145 18
83 m2
orná pôda
2145 18
808 m2
orná pôda
2145 18
352 m2

typ
druh
majetku pozemku
pozemok
pozemok

3

pozemok

4

pozemok

5

pozemok

6

pozemok

7

pozemok

8
9
10
11
12
13

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

14

pozemok

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

spolu-vlastnícky
podiel úpadcu /
dlžníka
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý

parcela
registra

číslo
parcely

okres

katastr.
územie

súpisová
hodnota

C
C

13216/2
5160

Žilina
Žilina

Belá
Belá

0,21 €
0,10 €

1/1000000 neurčitý

C

6243

Žilina

Belá

0,06 €

1/1000000 neurčitý

C

6244

Žilina

Belá

0,01 €

1/1000000 neurčitý

C

6733

Žilina

Belá

4,26 €

1/1000000 neurčitý

C

6762

Žilina

Belá

2,71 €

1/1000000 neurčitý

C

5176

Žilina

Belá

0,17 €

1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý

E
E
E
E
E
E

5820/1
5820/4
5823/2
5827
5834/1
5836

Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina

Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá

0,14 €
0,06 €
0,15 €
0,21 €
0,08 €
0,25 €

1/1000000 neurčitý

E

5839

Žilina

Belá

0,08 €

1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

6139
6150/1
6153
6156/1
6156/2
6157
6158
6160/1
6166/2
6168/1
6168/4
6173
6175/1
6181/4
6196/201
6196/202
6202
6209/1
6257/4
6275
6279

Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina

Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá

0,43 €
0,25 €
0,79 €
0,26 €
0,21 €
0,22 €
0,31 €
0,29 €
0,41 €
0,28 €
0,28 €
0,64 €
0,18 €
0,16 €
0,27 €
0,05 €
0,34 €
0,35 €
0,03 €
0,29 €
0,13 €
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36
37
38
39
40
41

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

42

pozemok

43
44

pozemok
pozemok

45

pozemok

46
47
48
49
50
51
52
53
54

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

55

pozemok

56

pozemok

57

pozemok

58

pozemok

59

pozemok

60

pozemok

61

pozemok

62

pozemok

63

pozemok

64

pozemok

65

pozemok

66

pozemok

67

pozemok

68

pozemok

69

pozemok

70

pozemok

71

pozemok

72

pozemok

73

pozemok

74

pozemok

75

pozemok

76

pozemok

77

pozemok

78

pozemok

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávnatý
porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávnatý
porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
orná pôda
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
lesný
pozemok
orná pôda
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
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2145
2145
2145
2145
2145
2145

18
18
18
18
18
18

m2
m2
m2
m2
m2
m2

1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý

E
E
E
E
E
E

6291
6298/2
6300
6301/2
6326/2
6340/1

Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina

Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá

0,30 €
0,18 €
0,17 €
0,22 €
0,27 €
0,10 €

2145 18

564 m2

1/1000000 neurčitý

E

6351

Žilina

Belá

0,20 €

2146 58
2146 58

340 m2
607 m2

1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý

E
E

5862/1
5862/2

Žilina
Žilina

Belá
Belá

0,12 €
0,22 €

2147 66

3654 m2

1/1000000 neurčitý

E

5819/1

Žilina

Belá

1,30 €

2148
2148
2148
2148
2148
2148
2148
2148
2148

746 m2
312 m2
220 m2
817 m2
1057 m2
883 m2
850 m2
616 m2
1272 m2

1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý
1/1000000 neurčitý

E
E
E
E
E
E
E
E
E

6183/2
6270/1
6270/2
6288/3
6297
6326/1
6328/1
6329/3
6329/4

Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina

Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá

0,27 €
0,11 €
0,08 €
0,29 €
0,38 €
0,31 €
0,30 €
0,22 €
0,45 €

2148 23

319 m2

1/1000000 neurčitý

E

6450/1

Žilina

Belá

0,11 €

2148 23

484 m2

1/1000000 neurčitý

E

6451/1

Žilina

Belá

0,17 €

2149 40

2545 m2

1/1000000 neurčitý

E

6260/1

Žilina

Belá

0,91 €

2149 40

241 m2

1/1000000 neurčitý

E

6263/1

Žilina

Belá

0,09 €

2150 34

5700 m2

1/1000000 neurčitý

E

6240

Žilina

Belá

2,03 €

2151 41

803 m2

1/1000000 neurčitý

E

6239

Žilina

Belá

0,29 €

2151 41

711 m2

1/1000000 neurčitý

E

6242

Žilina

Belá

0,25 €

2151 41

1034 m2

1/1000000 neurčitý

E

6255

Žilina

Belá

0,37 €

2152 36

402 m2

1/1000000 neurčitý

E

6238/1

Žilina

Belá

0,14 €

2153 47

872 m2

1/1000000 neurčitý

E

6287

Žilina

Belá

0,31 €

2154 59

4420 m2

1/1000000 neurčitý

E

6306/3

Žilina

Belá

1,57 €

2155 18

3990 m2

1/1000000 neurčitý

C

6356/2

Žilina

Belá

1,42 €

2155 18

1717 m2

1/1000000 neurčitý

E

6338/101 Žilina

Belá

0,61 €

2155 18

3790 m2

1/1000000 neurčitý

E

6338/102 Žilina

Belá

1,35 €

2155 18

2319 m2

1/1000000 neurčitý

E

6356/1

Žilina

Belá

0,82 €

2156 24

602 m2

1/1000000 neurčitý

E

6361

Žilina

Belá

0,21 €

2156 24

590 m2

1/1000000 neurčitý

E

6435

Žilina

Belá

0,21 €

2156 24

503 m2

1/1000000 neurčitý

E

6452/1

Žilina

Belá

0,18 €

2156 24

999 m2

1/1000000 neurčitý

E

6461

Žilina

Belá

0,36 €

2156 24

1053 m2

1/1000000 neurčitý

E

6472/1

Žilina

Belá

0,37 €

2156 24

439 m2

1/1000000 neurčitý

E

6478

Žilina

Belá

0,16 €

2156 24

355 m2

1/1000000 neurčitý

E

6493

Žilina

Belá

0,13 €

2157 24

959 m2

1/1000000 neurčitý

E

6358

Žilina

Belá

0,34 €

2157 24

1097 m2

1/1000000 neurčitý

E

6360

Žilina

Belá

0,39 €

23
23
23
23
23
23
23
23
23

851
498
476
609
758
276
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79

pozemok

80

pozemok

81

pozemok

82

pozemok

83

pozemok

84

pozemok

85

pozemok

86

pozemok

87

pozemok

88

pozemok

89

pozemok

90

pozemok

91

pozemok

92

pozemok

93

pozemok

94

pozemok

95

pozemok

96

pozemok

97

pozemok

98

pozemok

99

pozemok
pozemok

100
101

pozemok

102

pozemok

103

pozemok

104

pozemok

105

pozemok

106

pozemok

107

pozemok

108

pozemok

109

pozemok

110

pozemok

111

pozemok

112

pozemok

113
114

pozemok
pozemok

trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
orná pôda
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
stav
neidentický
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2157 24

1627 m2

1/1000000 neurčitý

E

6362/1

Žilina

Belá

0,58 €

2157 24

1179 m2

1/1000000 neurčitý

E

6441

Žilina

Belá

0,42 €

2157 24

1780 m2

1/1000000 neurčitý

E

6454/2

Žilina

Belá

0,63 €

2157 24

1269 m2

1/1000000 neurčitý

E

6464

Žilina

Belá

0,45 €

2157 24

2079 m2

1/1000000 neurčitý

E

6470

Žilina

Belá

0,74 €

2157 24

720 m2

1/1000000 neurčitý

E

6474

Žilina

Belá

0,26 €

2157 24

237 m2

1/1000000 neurčitý

E

6475/7

Žilina

Belá

0,08 €

2157 24

1339 m2

1/1000000 neurčitý

E

6491

Žilina

Belá

0,48 €

2159 25

3501 m2

1/1000000 neurčitý

E

6357/2

Žilina

Belá

1,25 €

2159 25

1715 m2

1/1000000 neurčitý

E

6499/2

Žilina

Belá

0,61 €

2160 70

3755 m2

1/1000000 neurčitý

C

6735

Žilina

Belá

1,34 €

2160 70

3392 m2

1/1000000 neurčitý

C

6736

Žilina

Belá

1,21 €

2161 20

3524 m2

1/1000000 neurčitý

C

6748

Žilina

Belá

1,25 €

2162 40

8756 m2

1/1000000 neurčitý

C

6747/1

Žilina

Belá

3,11 €

2162 40

1292 m2

1/1000000 neurčitý

C

6747/2

Žilina

Belá

0,46 €

2185 18

1639 m2

1/1000000 neurčitý

E

6137/4

Žilina

Belá

0,58 €

2186 18

1024 m2

1/1000000 neurčitý

E

6365

Žilina

Belá

0,36 €

2188 19

825 m2

1/1000000 neurčitý

E

6477

Žilina

Belá

0,29 €

2831 34

195 m2

1/1000000 neurčitý

E

6251

Žilina

Belá

0,07 €

2831 34

65 m2

1/1000000 neurčitý

E

6252

Žilina

Belá

0,02 €

3080 1

neidentická 1/1000000 neurčitý

Žilina

Belá

0,00 €

trvalý trávnatý
3219 48
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
trvalý trávnatý
porast
záhrada
orná pôda
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1664 m2

1/1000000 neurčitý

E

6323/102 Žilina

Belá

0,59 €

3219 48

737 m2

1/1000000 neurčitý

E

6323/103 Žilina

Belá

0,26 €

3219 48

607 m2

1/1000000 neurčitý

E

6323/104 Žilina

Belá

0,22 €

3219 48

4180 m2

1/1000000 neurčitý

E

6323/106 Žilina

Belá

1,49 €

3219 48

16684 m2 1/1000000 neurčitý

E

6323/107 Žilina

Belá

5,93 €

3219 48

960 m2

1/1000000 neurčitý

E

6323/109 Žilina

Belá

0,34 €

3219 48

619 m2

1/1000000 neurčitý

E

6323/110 Žilina

Belá

0,22 €

3219 48

2711 m2

1/1000000 neurčitý

E

6323/111 Žilina

Belá

0,96 €

3219 48

2622 m2

1/1000000 neurčitý

E

6323/112 Žilina

Belá

0,93 €

3664 55

neuvedená 1/1000000 neurčitý

E

6752

Žilina

Belá

0,00 €

4514 55

neuvedená 1/1000000 neurčitý

E

6753

Žilina

Belá

0,00 €

4593 13

4288 m2

1/1000000 neurčitý

E

6484/101 Žilina

Belá

1,53 €

4593 13

1839 m2

1/1000000 neurčitý

E

6484/102 Žilina

Belá

0,65 €

4940 10
4941 17

neuvedená 1/1000000 neurčitý
neuvedená 1/1000000 neurčitý

E
E

1085
5796

Belá
Belá

0,00 €
0,00 €

Žilina
Žilina
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pozemok orná pôda
stav
pozemok
neidentický
pozemok orná pôda
trvalý trávnatý
pozemok
porast
trvalý trávnatý
pozemok
porast
trvalý trávnatý
pozemok
porast

4941 17

neuvedená 1/1000000 neurčitý

4942 10

neidentická 1/1000000 neurčitý

4943 10

785 m2

1/1000000 neurčitý

E

4944 43

1864 m2

1/1000000 neurčitý

5528 58

121
122

116
117
118
119
120

Žilina

Belá

0,00 €

Žilina

Belá

0,00 €

6204

Žilina

Belá

0,28 €

E

6320

Žilina

Belá

0,66 €

12080 m2 1/1000000 neurčitý

E

6307

Žilina

Belá

4,30 €

7357 35

1352 m2

E

623/105

Žilina

Belá

0,48 €

pozemok orná pôda

1640 18

20000 m2 1/16

C

935/99

pozemok orná pôda

1640 18

22745 m2 1/16

C

1008/48

Dunajská
Streda
Dunajská
Streda

Horné
Mýto
Horné
Mýto

1/1000000 neurčitý

E

Deň vydania: 08.09.2020
5799

72,20 €
82,10 €

Pre všetky súpisové zložky majetku pod č. 1 až 122 platí:
- sú zapísané do všeobecnej podstaty
- dátum zapísania: 10.07.2020
- dôvod zapísania: § 167h, ods. 1 ZKR - Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu.
- bez poznámky

V Bratislave dňa 02.09.2020
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K067478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Wittgrúberová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 2680/14, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/35/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/35/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., ako ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Wittgrúberová,
nar. 08.11.1979, trvale bytom Gorkého 2680/14, 902 01 Pezinok, oznamuje účastníkom konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 – 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je potrebné si
vopred dohodnúť na tel. čísle +421(0)910829363 alebo prostredníctvom e-mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, 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
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Správca konkurznej podstaty

K067479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Wittgrúberová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 2680/14, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/35/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/35/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Jana Wittgrúberová, nar. 08.11.1979, trvale bytom Gorkého 2680/14, 902 01 Pezinok (ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32OdK/35/2020 zo dňa 04.05.2020 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 94/2020 dňa 19.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Jana Wittgrúberová, born November 8th 1979, domiciled Gorkého
2680/14, 902 01 Pezinok (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the
resolution of the District Court Bratislava I, No. 32OdK/35/2020 dated 4th May 2020, published in the
Commercial bulletin No. 94/2020 from 19th May 2020, was declared bankrupt on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 20.05.2020 a zároveň týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 20th May 2020. The bankruptcy 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 správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 821 44 Bratislava I, Slovenská
republika, k číslu konania 32OdK/35/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, Slovak Republic and in one original to the
District Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 821 44 Bratislava I, Slovak Republic, to the No. 32OdK/35/2020.
Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied
and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with
claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
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 povolenia reštrukturalizácie
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K067480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Wittgrúberová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 2680/14, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/35/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/35/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Wittgrúberová,
nar. 08.11.1979, trvale bytom Gorkého 2680/14, 902 01 Pezinok, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na
§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý
možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu
IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356 pod VS: 32352020.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Pavlech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Petržalka Bratislava, 851 05 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/142/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/142/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Tomáš Pavlech, nar. 02.09.1988, Bratislava, 85105 BratislavaPetržalka, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/142/2020, týmto oznamuje,
že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje,
že konkurz na majetok dlžníka Tomáš Pavlech, nar. 02.09.1988, Bratislava, 85105 Bratislava-Petržalka, sa
končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K067482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ľubica Šarkányová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 1276/18, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1980
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/76/2020 S1979
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/76/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
1st restructuring, k. s., správca dlžníka: Ľubica Šarkányová, nar. 15.06.1980, Odborárska 1276/18, 831 02
Bratislava - Nové Mesto v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 32OdK/76/2020,
týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle
uvedeného konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Ľubica Šarkányová, nar. 15.06.1980, Odborárska
1276/18, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
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ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
1st restructuring, k. s., správca

K067483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 4382/4, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/17/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/17/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Peter Oláh, nar. 21.03.1981, trvale bytom Dlhá 4382/4, 903 01 Senec,
týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 03.09. 2020 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia
§ 167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K067484
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Kristína Brunclíková, nar. 7.2.1986, Pri kríži 2000/3,
84102 Bratislava, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok
zapísal jednu nezabezpečenú pohľadávku veriteľa Intrum Slovakia, s.r.o., IČO: 35831154 s prihlásenou celkovou
sumou 906,02 € podľa prihlášky pohľadávky č. 1, ktorá mu bola doručená 3.9.2020, t.j. po základnej prihlasovacej
lehote.
3.9.2020
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Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K067485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arnošt Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Niťová 1052/3, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/97/2020 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/97/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marian Mikuš, správca konkurznej podstaty úpadcu Mészáros Arnošt, nar. 22.10.1957, trv.byt. Niťová
1052/3, Bratislava, v zmysle § 85 ods. 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 oznamuje veriteľom, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch
v čase určenom po dohode so správcom na tel. čísle 0948/237 434. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu alebo do elektronickej poštovej schránky
mikus@skpmikus.sk.
Ing. Marian Mikuš, správca

K067486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 10194/61A, 821 05 Bratislava-Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/184/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/184/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811
03 Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka Vladimír Varga,
nar. 28.04.1975, Rybničná 10194/61A, 821 05 Bratislava - Vajnory (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade
s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty Dlžníka:

Nehnuteľnosti
Dôvod zápisu
Dátum zápisu do Druh
do
súpisu
súpisu majetku pozemku
majetku
§ 167j ods.1
09.04.2020
Orná pôda
ZKR
§ 167j ods.1
09.04.2020
Orná pôda
ZKR
§ 167j ods.1
09.04.2020
Orná pôda

Katastrálne
územie

Číslo
listu Číslo
vlastníctva
parcely

Výmera
v m2

Rozsah
spoluvlastníckeho
podielu úpadcu

Súpisová
hodnota v €

Kráľov Brod

796

3929/2

8981

1/320

19,36

Kráľov Brod

1682

3319/1

10995

1/40

189,58

Žihárec

1226

1200

1913

1/120

10,92
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09.04.2020

Orná pôda Žihárec

1226

1200

1913

1/120

10,92

09.04.2020

Orná pôda Žihárec

1266

2894/2

4316

1/80

36,96

09.04.2020

Orná pôda Žihárec

2572

1256/3

802

1/40

13,74

V Bratislave, dňa 03.09.2020
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K067487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arnošt Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Niťová 1052/3, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/97/2020 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/97/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Marian Mikuš, správca dlžníka: Mészáros Arnošt, nar. 22.10.1957, trv.byt. Niťová 1052/3, Bratislava, týmto
v zmysle ust. § 167l ods.5 s § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý
možu veritelia skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo VÚB, a.s.. Číslo účtu IBAN: SK86 0200 0000 0038 4252 5456. Správa pre
prijímateľa: 8OdK/97/2020 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej
pohľadávky.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
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Ing. Marian Mikuš, správca

K067488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Tesárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majorháza 374/2, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/101/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/101/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.05.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
108/2020 dňa 08.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Andrej Tesárik, nar. 04.01.1978, bytom:
Majorháza 374/2, 900 44 Tomášov (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bol ustanovený: JUDr.
Marek Piršel – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu
S 1670 (ďalej len ,,Správca“).
Správca týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že po preskúmaní pomerov
dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie konkurzu a jeho príloh, čestných
vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích osôb, v konkurze zistený majetok,
ktorý v súlade s ust. §167h ZKR tvorí konkurznú podstatu nepostačuje ani na pokrytie nákladov
konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 32OdK/101/2020, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Bratislava I zo dňa 14.05.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 108/2020 dňa
08.06.2020, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Marek Piršel, správca

K067489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dale Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekurisova 1927/19, 841 02 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1977
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/120/2020 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/120/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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MS Alpex k.s., so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, značka správcu S1859, správca úpadcu
Lenka Dale, nar. 29.05.1977, trvale bytom Sekurisova 1927/19, 841 02 Bratislava, spisová značka
27OdK/120/2020 S1859 počas svojej funkcie správcu zistil:
·
·
·
·

zo zoznamu aktuálneho majetku dlžníka zo dňa 30.07.2019, priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu,
zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 30.07.2019, ktorý dlžník vlastnil v posledných 3 rokoch,
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
zo zápisnice zo stretnutia s dlžníkom zo dňa 18.06.2020, v ktorej dlžník po poučení opakovane potvrdil
svoje predchádzajúce vyhlásenia,
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR,

že dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku. Na základe vyššie uvedených skutočností správca
zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR).
Z uvedených dôvodov správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Lenka Dale, nar.
29.05.1977, trvale bytom Sekurisova 1927/19, 841 02 Bratislava, spisová značka 27OdK/120/2020 S1859 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lenka Dale, nar. 29.05.1977, trvale bytom
Sekurisova 1927/19, 841 02 Bratislava, spisová značka 27OdK/120/2020 S1859 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
V Bratislave, dňa 03.09.2020
MS Alpex, k.s., Správca S1859

K067490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Hromjaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 31/1509, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/378/2019 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/378/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, v konkurznej veci dlžníka Dagmar Hromjaková, nar.
10.4.1986, Račianska 1509/31, Bratislava, vedenej na Okresnom súde Bratislava I, pod sp.zn. 37OdK/378/2019,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v pracovných dňoch, a to od
pondelka do piatku medzi 9.00 hod. a 15.00 hod. po telefonickej dohode na telefónnom čísle 0948803830 alebo je
možné si termín nahliadnutia do spisu dohodnúť prostredníctvom elektronickej pošty na aggmilos@gmail.com.

K067491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 4382/4, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/17/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/17/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Peter Oláh, nar. 21.03.1981, trvale bytom Dlhá 4382/4, 903 01 Senec ,
týmto v zmysle ustanovenia § 167I ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola správcovi doručená prihláška do konkurzu nasledovne :
- dňa 03.09.2020 od veriteľa Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, a to
prihláška pohľadávky v celkovej sume 163,70 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 03.09.2020.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K067492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollerová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 9602 / 46, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/31/2019 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/31/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako ustanovený správca dlžníka týmto v súlade s § 167v ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že
konkurz dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár

K067493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovačovič Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotyšská 5185 / 46, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/29/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/29/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s., so sídlom kancelárie: Červeňova 14, 811 03
Bratislava, zn. správcu 1883, týmto v súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dlžník Róbert Kovačovič
nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
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K067494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPELIS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 20 / 0, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 384 425
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/12/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti SPELIS s.r.o., Budatínska 20,
851 06 Bratislava, IČO: 47 384 425, konanie vedené na OS Bratislava I. pod sp. zn.: 27K/12/2019, týmto
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky uplatnené prihláškou pohľadávky/súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok doručenou/doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
(17.08.2020) nasledovného veriteľa /nasledovných veriteľov:
1.

Siemens Mobility, s. r. o.
Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04
Slovenská republika

IČO:

51 443 287

Prihláškou pohľadávky zo dňa 14.08.2020 doručenou dňa 26.08.2020 uplatnené pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok dňa 26.08.2020 pod č. 158, a to nasledovne:
č. p.
1

2.

Prihlásená suma
Istina
Úroky
4 160,16 €
0,00 €

Úroky z omeškania
352,87 €

Poplatok z omeškania
0,00 €

Náklady uplatnenia
40,00 €

Celková suma
4 553,03 €

Hilti Slovakia spol. s r. o.
Galvaniho 7, Bratislava 821 04
Slovenská republika

IČO:

31 344 445

Súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok zo dňa 31.08.2020 doručenou dňa 02.09.2020 uplatnené
pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 03.09.2020 pod č. 159-187, a to nasledovne:
č. p.
1
2
3
4

Prihlásená suma
Istina
Úroky
203,74 €
0,00 €
318,02 €
0,00 €
318,02 €
0,00 €
315,16 €
0,00 €

Úroky z omeškania
28,71 €
44,37 €
44,30 €
43,82 €

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

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

Celková suma
232,45 €
362,39 €
362,32 €
358,98 €
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

685,49 €
169,56 €
129,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
40,62 €
484,22 €
7 581,35 €
2 892,24 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
151,56 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

91,77 €
22,28 €
15,65 €
27,60 €
23,83 €
20,19 €
16,42 €
12,77 €
9,00 €
5,23 €
2,64 €
31,16 €
482,31 €
184,01 €
10,10 €
8,94 €
7,89 €
6,73 €
5,61 €
4,45 €
3,33 €
2,17 €
1,01 €
9,16 €
0,00 €

Konkurzy a reštrukturalizácie
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 192,96 €

Deň vydania: 08.09.2020
777,26 €
191,84 €
145,25 €
27,60 €
23,83 €
20,19 €
16,42 €
12,77 €
9,00 €
5,23 €
43,26 €
515,38 €
8 063,66 €
3 076,25 €
10,10 €
8,94 €
7,89 €
6,73 €
5,61 €
4,45 €
3,33 €
2,17 €
1,01 €
160,72 €
1 192,96 €

CELKOVO prihlásené: 15.647,99€

V Bratislave, 03.09.2020

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K067495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krcho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 5738/50, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2018_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola verejného ponukového konania:
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Správca v konkurznom konaní dlžníka Ján Krcho, nar. 23.06.1984, Jiráskova ul. č. 5738/50, 917 02 Trnava
vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu. Predmetom predaja je majetok,
zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu a zverejnený v Obchodnom vestníku č. 181/2019 zo dňa 19.9.2019
v spojení s doplnením súpisovej hodnoty v Obchodnom vestníku č. 220/2019 zo dňa 14.11.2019.
Predmetom ponukového konania sú zbrane ako súbor hnuteľných vecí, do ktorého patria:

·
·
·
·

1ks pištoľ samonabíjacia, zn. ČZ Uherský Brod, model ČZ 75 D Compact, kal. 9 mm Luger, v.č.HL:3495,
ZV:P3495, TZ:3495, súpisová hodnota 270,- EUR
1ks revolver zn. Taurus, model Taurus 627, kal. 357 Magnum, v.č.RZ:CS809648,
HL:CS8096478, súpisová hodnota 300,- EUR
1ks guľovnica samonabíjacia, zn. ČZ Uherský Brod, model ČZ 58, kal. 7,62x39, v.č.TZ: bez v.č.,
HL:E55936, súpisová hodnota 300,- EUR
1ks malokalibrovka samonabíjacia, zn. Marlin, model Marlin 60, kal. 22 Long Rifle, v.č.PZ:95445111,
HL: bez v.č., súpisová hodnota 250,- EUR

2. Záujemca je povinný predložiť/doručiť ponuku písomne v lehote 10 dní od zverejnenia oznámenia v
Obchodnom vestníku správcovi na adresu sídla správcu Obchodná 2, 811 06 Bratislava, v zalepenej
obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE č. 8K/55/2018 - NEOTVÁRAŤ".

3. Záujemca v záväznej ponuke uvedie svoje identifikačné údaje (meno a priezvisko/obchodné meno,
adresa trvalého bydliska/sídlo, dátum narodenia a rodné číslo/IČO, ponúkanú kúpnu cenu (slovom aj
písmom) .

4. Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ predloží spolu so záväznou ponukou výpis z obchodného
alebo živnostenského registra, fyzická osoba - nepodnikateľ predloží fotokópiu platného dokladu
totožnosti.

5. Záujemca je povinný spolu so záväznou ponukou predložiť aj oprávnenie na držbu zbraní príslušnej
skupiny v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zároveň musí disponovať nákupným povolením
v zmysle ust. §11 ods. 1 citovaného zákona.

6. Záujemca môže predložiť záväznú ponuku výlučne na celý súbor zbraní, nie na jednotlivé zbrane.
Ponúkaná kúpna cena nie je limitovaná, úspešným záujemcom sa stane ten záujemca, ktorý splní
podmienky verejného ponukového konania a predloží za súbor hnuteľných vecí najvyššiu ponúkanú
kúpnu cenu. Záväzná ponuka nie je limitovaní súpisovou hodnotou hnuteľných vecí.

7. Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania od správcu a výzvy správcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Predmet predaja je uložený v úschove na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Trnave. Po uzatvorení kúpnej
zmluvy s víťazným záujemcom bude predmet predaja odovzdaný na Okresnom riaditeľstve policajného zboru
v Trnave kupujúcemu v stave, v akom stojí a leží.
Mgr. Peter Zvara, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Prelovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.3.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/469/2019 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/469/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tatiana Hládeková, správca dlžníka Jaroslav Prelovský, trvale bytom Mestský úrad Malacky, Bernolákova
5188/1A, 901 01 Malacky, nar. 31.3.1958, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Prelovský, trvale bytom Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky, nar. 31.3.1958, sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K067497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Krčula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 208/11, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/87/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/87/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár
spoločnosti, správca dlžníka: Michal Krčula, nar. 07.03.1976, Tehelná 208/11, 831 03 Bratislava (ďalej aj ako len
„Dlžník“), 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 zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje
konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v 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 Bratislave, dňa 03.09.2020
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JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K067498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKL 3 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 50 / 0, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 743 500
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/15/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/15/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávka veriteľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1,
814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481, prihlásená samostatnou prihláškou por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 101 045,66 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K067499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceáš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 6130 / 7, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/47/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/47/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., v I. kole ponukového konania na
speňaženie majetku úpadcu mimo dražby ponúka na predaj nehnuteľnosť podliehajúcu všeobecnej konkurznej
podstate. Nehnuteľnosť zapísaná v súpise majetku všeobecnej podstaty v súpisovej hodnote vo výške 5.000,Eur bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 157/2020 zo dňa 14.08.2020 pod položkou K062256. Pozemok je
umiestnený mimo zastavaného územia obce. Ide o nasledovnú nehnuteľnosť v príslušnom spoluvlastníckom
podiele:
Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

KÚ

Číslo LV

Č. parcely

Záhrada

1119

SR

Chorvátsky Grob

Chorvátsky Grob

3949

2333/2

Podmienky ponukového konania:
1. Určenie kúpnej ceny – rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
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2. Ponuka musí byť za spoluvlastnícky podiel jednoznačná a bez akýchkoľvek obmedzujúcich podmienok.
3. Prihliada sa iba na ponuky, u ktorých bola zložená záloha v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny.
4. Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená alebo pripísaná na účet č.
SK0611000000002614003926 najneskôr do 15 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
5. Všetky úkony spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v
prospech kupujúceho a poplatky z nich vyplývajúce, ako aj všetky príp. ďalšie náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí kupujúci.
5. Ponuka musí byť doručená poštou v zalepenej obálke do vlastných rúk na adresu správcu: Ing. Eduard
Hyránek, PhD., Stromová 9A, 831 01 Bratislava s označením “37OdK/47/2019 – ponuka Z!“ najneskôr do 15 dní
od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
6. Správca si v prípade neprimerane nízkej ponúknutej ceny vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie
a vyhlásiť nové.
6. Prípadné otázky na hyranek.skp@gmail.com alebo tel. č. 0903 241 461.

K067500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Maxianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavilovova 1181/16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1985
Obchodné meno správcu:
CNS INSOLVENCY k.s.
Sídlo správcu:
Vysoká 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/89/2020 S1965
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/89/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

CNS INSOLVENCY k.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martina
Maxianová, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, nar. 24.06.1985, trvalo bytom: Vavilovova 1181/16, 851 01 Bratislava,
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, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovnú
pohľadávku, ktorá bola prihlásená prihláškou doručenou správcovi dňa 25.08.2020 po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ
1.

IČO

Celková
suma
pohľadávky

Sídlo

KRUK Česká a Slovenská republika
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
24785199
208,10 EUR
s.r.o.
Králové

CNS INSOLVENCY k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Henrich Budai, komplementár
správca
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K067501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Barok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hroznová 2594/6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/183/2020 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/183/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 32OdK/183/2020 zo dňa 22.06.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Robert Barok, nar.: 10.06.1977, bytom Hroznová 2594/6, 902 01 Pezinok. Citované uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 131/2020 dňa 09.07.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 10.07.2020
(ďalej aj ako „Uznesenie“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
V súlade s § 167j ZKR pre úpadcu: Robert Barok, nar.: 10.06.1977, bytom Hroznová 2594/6, 902 01 Pezinok,
správca zverejňuje súpis majetku pre oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa:
Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 424995000011

súpis.
zložka
majetku

typ
majetku

p.č.
č. LV na
LV

1

pozemok 1640 6

2

pozemok 1640 6

druh
pozemku

výmera

20000
m2
22745
orná pôda
m2
orná pôda

spolu-vlastnícky podiel parcela
úpadcu / dlžníka
registra

číslo
parcely

2/16

C

935/99

2/16

C

1008/48

okres

katastr.
územie

Dunajská
Streda
Dunajská
Streda

Horné
Mýto
Horné
Mýto

súpisová
hodnota
144,39 €
164,21 €

Pre súpisové zložky majetku pod č. 1 - 2 platí:
- sú zapísané do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava
- dátum zapísania: 10.07.2020
- dôvod zapísania: § 167h, ods. 1 ZKR - Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu.
- bez poznámky
- druh zabezpečovacieho práva - záložné právo
- poradie zabezpečovacieho práva - 1., 2., 3., 4.
- pohľadávka zo zoznamu pohľadávok, ktorú zabezpečuje - p.č. 13 až 26
- zabezpečená suma - pohľadávka p.č. 13 - 3.706,47 €, p.č. 14 - 11.381,38 €, p.č. 15 - 10.443,27 €, p.č. 16 30,00 €, p.č. 17 - 245,80 €, p.č. 18 - 30,00 €, p.č. 19 - 522,10 €, p.č. 20 - 200,30 €, p.č. 21 - 30,00 €, p.č. 22 573,10 €, p.č. 23 - 30,00 €, p.č. 24 - 4.916,04 €, p.č. 25 - 378,80 €, p.č. 26 - 88,40 €
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- právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
1. Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 21325662/2015 zo dňa 30.11.2015,
vykonateľné 22.12.2015, právopl. dňom 06.01.2016; zriadené v zmysle ust. § 81 ods. 1 zák. č. 563/2009 z.z. (pre
pohľadávky p.č. 13 - 15)
2. Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 102574663/2016 zo dňa 17.02.2016,
vykonateľné 08.03.2016, právopl. dňom 23.03.2016; zriadené v zmysle ust. § 81 ods. 1 zák. č. 563/2009 z.z. (pre
pohľadávky č. 16 - 23)
3. Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 102893211/2016 zo dňa 07.04.2016,
vykonateľné 30.04.2016, právopl. dňom 15.05.2016; zriadené v zmysle ust. § 81 ods. 1 zák. č. 563/2009 z.z. (pre
pohľadávku p.č. 24)
4. Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 102463533/2017 zo dňa 27.11.2017,
vykonateľné 15.12.2017, právopl. dňom 30.12.2017; zriadené v zmysle ust. § 81 ods. 1 zák. č. 563/2009 z.z. (pre
pohľadávky p.č. 25 - 26)

V Bratislave dňa 02.09.2020
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K067502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Maxianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavilovova 1181/16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1985
Obchodné meno správcu:
CNS INSOLVENCY k.s.
Sídlo správcu:
Vysoká 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/89/2020 S1965
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/89/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

CNS INSOLVENCY k.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martina
Maxianová, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, nar. 24.06.1985, trvalo bytom: Vavilovova 1181/16, 851 01 Bratislava,
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, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovnú
pohľadávku, ktorá bola prihlásená prihláškou doručenou správcovi dňa 31.08.2020 po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ
1. EOS KSI Slovensko, s.r.o.
2. EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO
35724803
35724803

Sídlo
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava

Celková suma prihlásenej pohľadávky
2.500,80,- EUR
111,64,- EUR
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CNS INSOLVENCY k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Henrich Budai, komplementár
správca

K067503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Jajcajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1960
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8K/43/2014 S1979
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/43/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

1st restructuring, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu : Ida Jajcajová, rod. Hegedüsová, nar. 04.02.1960,
bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
8K/43/2014 týmto zverejňuje opravu súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 223/2014
dňa 21.11.2014 (K022613):
Číslo súpisovej
položky
majektu

Typ súpisovej položky
majektu

Dlžník/Banka

1

Finančná hotovosť s ktorou
úpadca disponoval ku dňu
podania návrhu na vyhlásenie
konkurzu

Idaj Jajcajová, Janka
Kráľa 28, 821 06
Bratislava

4

Finančné prostriedky sporoknižka kapitál

5

Finančné prostriedky sporoknižka kapitál

6

Finančné prostriedky sporobonus

7

Finančné prostriedky

Podielové
spoluvlastníctvo

Mena

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

Eur

1 660,00 €

vkladná knižka č.
170573645/0900

1/1

Eur

132,75 €

vkladná knižka č.
17203664/0900

1/2

Eur

2 936,65 €

vkladná knižka č.
177918888/0900

1/2

Eur

16,74 €

vkladná knižka č.
60103335/6500

1/1

Eur

109,30 €

Číslo účtu

Slovenská sporiteľňa, a.
s., Tomášikova 48, 832
37 Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a.
s., Tomášikova 48, 832
37 Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a.
s., Tomášikova 48, 832
37 Bratislava
Poštová banka, a.s.,
Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava

1st restructuring, k.s.

K067504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Jajcajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1960
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8K/43/2014 S1979
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/43/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová
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Typ súpisovej
položky majektu

Dlžník

Právny dôvod vzniku pohľ.

Idaj Jajcajová, Janka
Zrážky zo mzdy a iných príjmov
Kráľa 28, 821 06
za obdobie od 10/2015- 8/2018
Bratislava
Idaj Jajcajová, Janka
peňažná
Zrážky zo mzdy a iných príjmov
Kráľa 28, 821 06
pohľadávka
za obdobie 9/2018 -2/2020
Bratislava
Idaj Jajcajová, Janka
peňažná
Vklad správcu na vedenie
Kráľa 28, 821 06
pohľadávka
konkurzného účtu
Bratislava
VÚB, a.s. Mlynské nivy 1,
Pohľadávka z účtu
Úroky na konkurznom účte
829 90 Bratislava
peňažná
pohľadávka

Deň vydania: 08.09.2020
Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

4 564,24 €

1/1

2 283,12 €

1/1

10,00 €

1/1

0,13 €

1st restructuring, k.s., správca.

K067505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Jajcajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1960
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8K/43/2014 S1979
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/43/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Dlžník

Právny dôvod vzniku pohľ.

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava I

Vrátená časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správc

1/1

663,88 €

Číslo súpisovej
Typ súpisovej
položky majektu položky majektu
12

peňažná
pohľadávka

1st restructuring, k.s., správca.

K067506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Uhrin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 3138/1, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/120/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/120/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiaden majetok.
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K067507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Čukan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 288/21, 821 05
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/127/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/127/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca je vlastníkom pozemku, zapísanom na liste vlastníctva č. 875, okre: Bánovce nad Bebravou, obec:
KŠINNÁ, katastrálne územie: Kšinná, pozemok parcela č. registra "E" parc. č.171 o výmere 530 m2, druh
pozemku: záhrada. Spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/144. Súpisná hodnota majetku je: 100,- eur.

K067508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radošovce 130, 908 63 Radošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/205/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Adam Puškár správca úpadcu: Ján Slovák, nar. 23.01.1952, trvale bytom Radošovce 130, 908 63
Radošovce podľa § 167l ods. 3 ZKR dňa 20.08.2020 zapísal do zoznamu pohľadávok súhrnnú prihlášku
nezabezpečených pohľadávok č. 1 a č. 2 veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 724 803 v celkovej prihlásenej sume 1.753,79,- EUR.

K067509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radošovce 130, 908 63 Radošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/205/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Adam Puškár správca úpadcu: Ján Slovák, nar. 23.01.1952, trvale bytom Radošovce 130, 908 63
Radošovce podľa § 167l ods. 3 ZKR dňa 21.08.2020 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku pohľadávky č.
3 veriteľa Wűstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Gröslingova 77, Bratislava, IČO: 31 351 026 v celkovej prihlásenej
sume 11.313,97,- EUR.
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K067510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Jamrišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičovská 1550/52, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/256/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Helena Jamrišková, narodená 07.06.1982, trvale bytom Sládkovičovská
1550/52, 925 22 Veľké Úľany oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť na bankový účet č.
SK26 0900 0000 0050 5239 1587 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. 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 § 32 od. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka

K067511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Jamrišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičovská 1550/52, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/256/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/256/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Helena Jamrišková, narodená 07.06.1982, trvale bytom Sládkovičovská
1550/52, 925 22 Veľké Úľany oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v pracovných dňoch – pondelok až piatok v úradných
hodinách od 08:00- 12:00 a 13:00-15:00.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: puskar@apadvokat.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka
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K067512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Jamrišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičovská 1550/52, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/256/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/256/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings
(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”

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000.
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Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th
May 2000.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka : Helena
Jamrišková, narodená 07.06.1982, trvale bytom Sládkovičovská 1550/52, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská
republika (ďalej len „dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, číslo konania:
28OdK/256/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Helena Jamrišková, born 7th of June 1982, Sládkovičovská 1550/52, 925 22 Veľké
Úľany, Slovak Republic (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the
District Court in Trnava No. 28OdK/256/2020 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28.08.2020. Dňom
29.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court in Trnava was published in the Commercial Report (Bulletin) on 28th of August
2020. Bankruptcy was declared on 29th 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 dlžníkom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na dlžníka začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Adam Puškár – správca, so sídlom Povodská
cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Adam Puškár – the trustee, Povodská
cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence 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 dlžníka, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee. The registration has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking
of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has
to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in EURO. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom
tlačive, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú obsahovať znalecký posudok (nepeňažné
pohľadávky) sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or not contain an expert opinion (non-financial claim) not be considered as
claims in the bankruptcy. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to ammend or to
correct the incorect or the incomplete registration.
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).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 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.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava
zo dňa 20.08.2020 č.k. 28OdK/256/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 28.08.2020, dňom
29.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Helena Jamrišková, narodená 07.06.1982, trvale bytom
Sládkovičovská 1550/52, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika. V zmysle Nariadenia a ZKR ako
správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Adam Puškár – správca, so sídlom
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika k číslu konania 28OdK/256/2020. V
zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo
všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: i. meno/názov, poštovú adresu
prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; ii.
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný; iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o
zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku; iv.
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje; v. povaha pohľadávky; vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie
prednostného veriteľa a na základe čoho; vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je
zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje
zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je
zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie
pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného
konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní. K štandardnému
formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí
správca s odbornou starostlivosťou. Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku
inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby
predložil preklad do úradného jazyka štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom
štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa
začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný.
Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií
Únie, než svoj úradný jazyk.

Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Trnava from 20th of August 2020, file
No. 28OdK/256/2020. This resolution of the District Court in Trnava was published in the Commercial Report
(Bulletin) on 28th of August 2020. Bankruptcy was declared on 29th of August 2020. The bankruptcy was
declared on the estate of debtor Helena Jamrišková, born 7th of June 1982, Sládkovičovská 1550/52, 925 22
Veľké Úľany, Slovak Republic. According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge
their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovak
Republic to the file No. 28OdK/256/2020. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may
lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor
lodge its claims another way, application must contain dates below: i. the name, postal address, e-mail address, if
any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. the amount of the claim,
specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it
became due, if different; iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual
nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; iv. if costs
incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of
those costs; v. the nature of the claim; vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such
a claim; vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets
are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and viii. whether any set-off is claimed and, if so, the
amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which
they arose and the amount net of set-off claimed. The standard claims form shall be accompanied by copies of
any supporting documents. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange
rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National
Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court,
the insolvency practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the
official language of the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that
Member State, in the official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings
have been opened, or in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member
State shall indicate whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for
the purpose of the lodging of claims.

JUDr. Adam Puškár

správca dlžníka

trustee of the bankrupt

K067513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 2253/62, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/161/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/161/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 29.05.2020, č.k. 36OdK/161/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ladislav Čonka, nar. 06.10.1986, bytom Coburgova ulica 2253/62, 917 01 Trnava.
Zároveň uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 29.05.2020, č.k. 36OdK/161/2020, ustanovil súd do funkcie
správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“) Mgr. Ondreja Bartošoviča, správcu so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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927 01 Šaľa, značka správcu S 1748. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č.
107/2020 zo dňa 05.06.2020.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Čonka, nar. 06.10.1986, bytom Coburgova ulica 2253/62, 917
01 Trnava v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka, vyhlásenia úpadcu, a vlastných zistení správcu, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ladislav Čonka, nar. 06.10.1986, bytom
Coburgova ulica 2253/62, 917 01 Trnava, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 36OdK/161/2020
zrušuje a končí.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K067514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krbica Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2871 / 4, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/180/2020 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/180/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Tomáš Krbica, nar.: 01.05.1986, bytom Sv. Cyrila a Metoda
2871/4, 905 01 Senica - Sotina, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
25OdK/180/2020, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z.
v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa:
- InvestCapital LTD, IČO: C62911, v sume celkovo 966,72 eur (z toho istina 440,47 eur, úroky 344,33 eur,
úroky z omeškania 181,92 eur).

K067515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fodran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Hollého 178/76, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/105/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/105/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Adam Puškár správca dlžníka: Peter Fodran, narodený 03.08.1968, trvale bytom J. Hollého 178/76, 922 07
Veľké Kostoľany, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Fodran, IČO: 44 768 346, s miestom podnikania
J. Hollého 178/76, 922 07 Veľké Kostoľany, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.07.2013 podľa §
167l ods. 3 ZKR dňa 28.08.2020 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku pohľadávky č. 4 veriteľa EOS KSI
Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803 v celkovej prihlásenej sume 3.447,34,- EUR.

K067516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Trávničková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 2400/28, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/137/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/137/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Adam Puškár správca dlžníka: Mária Trávničková, narodená 18.12.1968, trvale bytom Gaštanová 2400/28,
920 01 Hlohovec podľa § 167l ods. 3 ZKR dňa 31.08.2020 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku pohľadávky
č. 3 veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803 v celkovej prihlásenej
sume 3.656,67,- EUR.

K067517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vígh Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičovo -, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/266/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/266/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správkyňa dlžníka: Viktor Vígh, nar. 26.10.1986, trvale bytom 925 21 Sládkovičovo, podnikajúceho pod
obchodným menom Viktor Vígh, IČO: 44 769 148, s miestom podnikania 925 21 Sládkovičovo, s pozastavenou
podnikateľskou činnosťou od 01.02.2017 v zmysle §32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.
IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590, vedený v Raiffeisen banke, VS: 3620.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Piešťanoch dňa 03.09.2020
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K067518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vígh Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičovo -, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/266/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/266/2020
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 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 mäon Macuräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správkyňa dlžníka Viktor Vígh, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26.10.1986, trvale bytom 925 21 Sládkovičovo (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 26.08.2020 sp. zn. 36OdK/266/2020, uverejneným v Obchodnom
vestníku č. 170/2020 dňa 03.09.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Barbora
Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany značka správcu: S489 (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt: Viktor Vígh, born 26.10.1986, domiciled 925 21 Sládkovičovo, my duty is to inform you that the District
Court in Trnava dated on 26.08.2020, No. 36OdK/266/2020, and promulgated in the Commercial bulletin
No.170/2020 dated on 03.09.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Babora Volárová, based Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, registr. number: S489 as the trustee 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 v znení neskorších predpisov (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 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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the 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 creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
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; therwise 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, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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V Piešťanoch dňa 03.09.2020
JUDr. Barbora Volárová, správca/trustee

K067519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vígh Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičovo -, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/266/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/266/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa vo veci oddlženia dlžníka - Viktor Vígh, nar. 26.10.1986, trvale bytom 925 21
Sládkovičovo, podnikajúceho pod obchodným menom Viktor Vígh, IČO: 44 769 148, s miestom podnikania 925
21 Sládkovičovo, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou od 01.02.2017, oznamujem všetkým veriteľom a
oprávneným osobám, že podateľňa Kancelárie správkyne na Kukučínovej ul. č. 11 v Piešťanoch je verejne
dostupná na doručovanie písomností určených správkyni, ako aj na nahliadanie do správcovského spisu v
pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod., vždy po predchádzajúcom
telefonickom dohovore na č.t.: +421 33 7733751, poštou alebo na e-mailovej adrese: b.volarova@v-invest.sk.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K067520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 736/5, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/197/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/197/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Adam Puškár správca dlžníka: Branislav Uličný, narodený 01.07.1972, trvale bytom Južná 736/5, 922 21
Moravany nad Váhom, podnikajúceho pod obchodným menom Branislav Uličný – VIKING, IČO: 35 238 950, s
miestom podnikania Južná 736/5, 922 21 Moravany nad Váhom, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
23.09.2016 podľa § 167l ods. 3 ZKR dňa 30.08.2020 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku pohľadávky č.
110 veriteľa PRIMA-PRINT a.s., Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky, IČO: 31 442 781 v celkovej prihlásenej
sume 892,85,- EUR.

K067521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 736/5, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/197/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/197/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Adam Puškár správca dlžníka: Branislav Uličný, narodený 01.07.1972, trvale bytom Južná 736/5, 922 21
Moravany nad Váhom, podnikajúceho pod obchodným menom Branislav Uličný – VIKING, IČO: 35 238 950, s
miestom podnikania Južná 736/5, 922 21 Moravany nad Váhom, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
23.09.2016 podľa § 167l ods. 3 ZKR dňa 12.08.2020 zapísal do zoznamu pohľadávok súhrnnú prihlášku
nezabezpečených pohľadávok č. 105 a č. 106 veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01
Bratislava, IČO: 35 724 803 v celkovej prihlásenej sume 1.972,96,- EUR.

K067522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Rigóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 266/75, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/265/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/265/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie, kde možno nahliadať do spisu
JUDr. Marieta Katona správca dlžníka: Nataša Rigóová, nar. 06.06.1961, bytom Hlavná ulica 266/75, 93039
Zlaté Klasy, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn.
36OdK/265/2020 - 12 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 15:00
hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 903 237
230 alebo prostredníctvom e-mailu na pravnicka.katona@gmail.com.
V Dun.Strede, 03.09.2020
JUDr. Marieta Katona - správca

K067523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 736/5, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/197/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/197/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Adam Puškár správca dlžníka: Branislav Uličný, narodený 01.07.1972, trvale bytom Južná 736/5, 922 21
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Moravany nad Váhom, podnikajúceho pod obchodným menom Branislav Uličný – VIKING, IČO: 35 238 950, s
miestom podnikania Južná 736/5, 922 21 Moravany nad Váhom, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
23.09.2016 podľa § 167l ods. 3 ZKR dňa 19.08.2020 zapísal do zoznamu pohľadávok súhrnnú prihlášku
nezabezpečených pohľadávok č. 107 až č. 109 veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01
Bratislava, IČO: 35 724 803 v celkovej prihlásenej sume 1.855,81,- EUR.

K067524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Rigóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 266/75, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/265/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/265/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, zn. správcu:
S1772, správca dlžníka Nataša Rigóová, nar. 06.06.1961, bytom Hlavná ulica 266/75, 93039 Zlaté Klasy
v konaní č. 36OdK/265/2020 - 12 týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK09 7500 0000 0040 2213 8252, účet je vedený v ČSOB, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Dun.Strede, dňa 03.09.2020
JUDr. Marieta Katona - správca

K067525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Rigóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 266/75, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/265/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/265/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015, Vám ako konkurzný
správca dlžníka Nataša Rigóová , nar. 06.06.1961, bytom Hlavná ulica 266/75, 93039 Zlaté Klasy (ďalej ako
dlžník), oznamujem nasledovné:
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015,
the insolvency practitioner of debtor Nataša Rigóová, bd. 06.06.1961, Hlavná ulica 266/75, 93039 Zlaté Klasy (
further than debtor), notirfy you as follows:
1.V právnej veci navrhovateľa – Nataša Rigóová , nar. 06.06.1961, bytom Hlavná ulica 266/75, 93039 Zlaté
Klasy o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Nataša Rigóová , nar. 06.06.1961, bytom Hlavná ulica
266/75, 93039 Zlaté Klasy rozhodol Okresný súd Trnava v konaní pod sp.zn. 36OdK/265/2020 - 12, uznesením
zo dňa 26.08.2020 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka . Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
SR č. 170/2020 dňa 03.09.2020.
In the case of Plaintiff - the debtor Nataša Rigóová , bd. 06.06.1961, Hlavná ulica 266/75, 93039 Zlaté Klasy on
the application for a declaration of bankruptcy Nataša Rigóová , bd. 06.06.1961, Hlavná ulica 266/75, 93039
Zlaté Klasy decided Tnava District Court in proceedings under file 36OdK /265 /2020 - 12, by order dated
26.08.2020, on the declaration of bankruptcy. The resolution was published in the Commercial Bulletin Nr.
170/2020 on 03.09.2020.
2 . V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej le ZKR) 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.
Under the Act No.7 / 2005 Z.z. on bankruptcy and restructuring (the ZKR) claims not claim the essence, bankrupt
applicable
entry
form.
Application shall be filed in one counterpart with the administrator, and the administrator must be received in the
login within 45 days of the declaration of bankruptcy.
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky 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.
Creditor his claim completed application along with attachments. The application shall be filed on a form which
appears in the annex no. 665/2005 Coll, which implements certain provisions of law. 7/2005 Z.z. on bankruptcy
and restructuring and on amendments to certain laws.
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v obchodnom vestníku po doruční prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy.
If a creditor application later deliver to the administrator, the application is taken into account, the creditor can not
exercise the voting rights and other rights related to the claim. The right to a proportional satisfaction of the
creditor is not affected, but may be satisfied only from the yield falling to schedule the general nature of which was
announced intention to set up in business after doruční Journal application administrator. Inclusion of such of
debts of the manager published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the registered amount.
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
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podpis.

The application must be submitted on the prescribed form and must contain the basic essentials, otherwise the
application will not be considered. The basic elements of the application are: a)
name, surname and address
or name and address of the creditor, b)
name, surname and address or name and address of the bankrupt,
c) the legal basis of the claim, d)
order of satisfying the claims of a general nature, e)
the total amount
of the claim, f)
signature.
6. 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 úzmeí
Slovenskej republiky.
If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered office in the
territory of the Slovak republic for service of documents.
7. 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.
Any applications which di not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not received within
the deadline, shsll not taken into accont. Unregistered security right shall expire by elapsing the deadline for loding
the claims.
8. 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.
In the case of secured claims in the application reached the administrator must be properly and timely
implementation of the security right, not in the regular filing period of 45 days from the declaration of bankruptcy,
expires.
9. Správca nie je povinný vyzvať verieľa 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 prihlasovania pohľadávok.
The trustee is not require to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced by new application
form with trhe trustee, namely only the deadline for lodging the claims.
10. Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
V Dun. Strede, 03.09.2020
JUDr. Marieta Katona - správca
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K067526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Stríž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. G. Tajovského 5634/13, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/128/2020 S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/128/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PRVÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 19. mája 2020 č. k.: 28OdK/128/2020 - 12, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 99/2020 zo dňa 26.05.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Dušan Stríž,
narodený 26.02.1973, trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 5634/13, 917 08 Trnava (ďalej v texte len ako
„Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: Ing. Dagmar Macháčková , Jarmočná 3 , 920 01 Hlohovec
,značka správcu S 1700 (ďalej v texte len ako „Správca“). V súlade s ustanovením § 167q ods. 1 v spojení s §
167p 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 v texte len ako „ZKR“) týmto vyhlasuje prvé kolo ponukového
konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je súbor peňažných pohľadávok zapísaných do súpisu majetku
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 148/2020 zo dňa 03.08.2020, a to:
Peňažné pohľadávky
Číslo súp.
Právny dôvod vzniku
zložky
1
2
3
4
5
6
7

Dlžník

Na
základe
zmluvy
o dielo
vykonanie P.S . ELMONT -stav s.r.o. , Ďumbierska
elektromontážnych prác nezaplatená faktúra 022009 Banská Bystrica konanie 1R/2/2011
Na
základe
zmluvy
o dielo
vykonanie P.S . ELMONT -stav s.r.o. , Ďumbierska
elektromontážnych prác nezaplatená faktúra 082009 Banská Bystrica konanie 1R/2/2011
Na
základe
zmluvy
o dielo
vykonanie P.S . ELMONT -stav s.r.o. , Ďumbierska
elektromontážnych prác nezaplatená faktúra 092009 Banská Bystrica konanie 1R/2/2011
Na
základe
zmluvy
o dielo
vykonanie P.S . ELMONT -stav s.r.o. , Ďumbierska
elektromontážnych prác nezaplatená faktúra 102009 Banská Bystrica konanie 1R/2/2011
Na
základe
zmluvy
o dielo
vykonanie P.S . ELMONT -stav s.r.o. , Ďumbierska
elektromontážnych prác nezaplatená faktúra 172009 Banská Bystrica konanie 1R/2/2011
Na
základe
zmluvy
o dielo
vykonanie P.S . ELMONT -stav s.r.o. , Ďumbierska
elektromontážnych prác nezaplatená faktúra 182009 Banská Bystrica konanie 1R/2/2011
Na
základe
zmluvy
o dielo
vykonanie P.S . ELMONT -stav s.r.o. , Ďumbierska
elektromontážnych prác nezaplatená faktúra 192009 Banská Bystrica konanie 1R/2/2011

Súpisová
hodnota

IČO
2 , 36
975
2 , 36
975
2 , 36
975
2 , 36
975
2 , 36
975
2 , 36
975
2 , 36
975

034
5.053,31€
034
544,09 €
034
3.111,99€
034
5.775,45€
034
2.707,98€
034
7.856,83€
034
4.810,06€
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Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Odplata za postúpenie Pohľadávky:
Minimálna akceptovateľná výška odplaty za postúpenie Pohľadávok je stanovená na 100% súpisovej hodnoty
Pohľadávok. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu odplatu za postúpenie Pohľadávok a zároveň
zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej odplaty za postúpenie Pohľadávok spôsobom stanoveným v tejto
výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú odplatu za postúpenie Pohľadávok v plnom rozsahu, a to na bankový účet
vedený v ČSOB a. s., IBAN: SK3075000000004024372851, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk . Do poznámky pre príjemcu : „Záloha konkurz Stríž “ , meno,
priezvisko alebo obchodné meno záujemcu , ako variabilný symbol uveďte číslo konkurzného konania.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Ing.
Dušan Stríž, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod..
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
odplaty za postúpenie Pohľadávok, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky, čestné
vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania vyhláseného
Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas Záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely predmetného
ponukového konania. Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk :
Otváranie obálok sa uskutoční do 7 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
adrese Jarmočná 3 , 920 01 Hlohovec
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu odplatu za
postúpenie Pohľadávok. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých .
Neúspešnému záujemcovi je Správca povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho
ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „ Konkurz Ing. Dušan Stríž, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
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Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie zmluvy o postúpení Pohľadávky:
Správcom vyhotovená zmluva o postúpení Pohľadávky bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis
bezodkladne po vyhodnotení ponúk. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne
nedoručí Správcovi naspäť zmluvu o postúpení Pohľadávky podpísanú zo strany víťaza ponukového konania
alebo odmietne uzavrieť zmluvu o postúpení Pohľadávky so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva
majetkom podliehajúcim konkurzu a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) 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.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
Ing. Dagmar Macháčková , správca

K067527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radošovce 130, 908 63 Rsdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/205/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Adam Puškár správca dlžníka: Ján Slovák, nar. 23.01.1952, trvale bytom Radošovce 130, 908 63
Radošovce podľa § 167l ods. 3 ZKR dňa 20.08.2020 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku pohľadávky č.
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4 veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 24 785 199 v celkovej prihlásenej sume 785,98,- EUR.

K067528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandalová Anita, Mgr.
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
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/333/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/333/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Stanislav Volár - správca dlžníka ( ďalej iba „správca“ ) Mgr. Anita Šandalová, nar. 21.08.1974, bytom
Nová Ves č. 2226/38, 929 01 Dunajská Streda, týmto v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení ( ďalej iba „ZKR“ ) ponúka na predaj majetok dlžníka zapísaný do všeobecnej
podstaty a to v stave ako „ stojí a leží“ v rámci 1. kola verejného ponukového konania za týchto
podmi enok:
1. Predmet predaja :
- stavba, nebytový priestor v hromadných garážach s.č. 2167 - garážové statie zapísané na LV č. 4645 pre
kat.územie a obec Dunajská Streda na parc.č.1919/106, č.priestoru 22/1, spoluvl. podiel 1/1, spoluvlastnícky
podiel na SČ a SZ - 1/146-ina, súpisová hodnota celkom - 4.950,00 €.
2. Podmienky predaja :
Nehnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje spôsobom ako hnuteľná vec ( nehnuteľnosť menšej hodnoty ),
pričom nehnuteľnosť nie je obydlím úpadcu.
Správca ponúka na predaj uvedený majetok v 1. kole verejného ponukového konania formou priameho
predaja.
Ponuky treba zaslať na adresu kancelárie správcu, príp. doručiť osobne v lehote 10 dní od uverejnenia tejto
ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením : Mgr. Anita Šandalová - predaj 1. kolo ( neotvárať )“. Na
neskôr doručené ponuky nebude možné prihliadať, pričom doručená ponuka je záväzná až do ukončenia
príslušného kola predaja.
Ponuka musí obsahovať : indentifikačné 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. Súčasne musí obsahovať č. účtu záujemcu na vrátenie zálohy, spolu s dokladom
o zložení zálohy na kúpnu cenu na účet správcu SK 24 7500 0000 0040 0786 4432.
Po uplynutí lehoty na podanie ponúk budú ponuky otvorené v kancelárii správcu. Správca v lehote 5 dní od
otvárania prevedie vyhodnotenie ponúk formou zápisnice, pričom kritériom pre vyhodnotenie je najvyššia ponuka.
Správca súčasne upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok za
podmienok uvedených v ustanovení § 167r ZKR. Tiež upozorňuje na ustanovenie § 167s ZKR - neviazanie na
prekupné právo
Bližšie informácie možno získať v sídle správcu, príp. na č.t. 0902275765.
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V Piešťanoch dňa 03.09.2020
JUDr. Stanislav Volár - správca

K067529
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Zuzana Pašáková, narodená 25.03.1964, trvale bytom Zavretý kút 42/16,
921 01 Piešťany 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.

K067530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vicena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 834, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/99/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/99/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Tomáš Vicena, nar. 4.7.1968, bytom 925 85 Neded č. 834 podnikajúca pod
menom Tomáš Vicena, miestom podnikania 925 85 Neded č. 834, IČO: 46 986 341, týmto v zmysle ustanovenia
§ 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku
spísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 123/2020 zo dňa 29.6.2020
pod položkami č. 1 a č. 2 a to jednotlivo (t.j. predaj každej položky samostatne) za nasledovných podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 3. kolo

I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za jednotlivé položky majetku dlžníka, a to
hnuteľných vecí spísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
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123/2020 zo dňa 29.6.2020 pod súpisovou položkou č. 1 a č. 2 a to jednotlivo (t.j. predaj každej položky
samostatne) nasledovne:
1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo:
tov. zn.:

FORD

typový rad:

MONDEO

karoséria druh: AC KOMBI
farba:

modrá tmavá

rok výroby:

2001

VIN:

WF0WXXGBBW1R88210

EČV:

SA 359 CG

stav: obvyklý veku a bežnému opotrebeniu
súpisová hodnota: 850,- eur

2. Hnuteľná vec - motorové vozidlo:
tov. zn.:

NISSAN

typový rad:

ALMERA

karoséria druh: AA SEDAN
farba:

modrá metalíza

rok výroby:

1998

VIN:

JN1FAAN15U0160668

EČV:

SA 298 CJ

stav: obvyklý veku a bežnému opotrebeniu
súpisová hodnota: 600,- eur
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

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

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 3. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 50 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK16 1111 0000 0068 8112 7251
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Vicena– záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz VICENA – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca
tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ. Taktiež
na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
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Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Námestie slobody 2, 90901 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: sosna@stonline.sk.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

JUDr. Václav Sosna
správca

K067531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vicena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 834, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/99/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/99/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Tomáš Vicena, nar. 4.7.1968, bytom 925 85 Neded č. 834 podnikajúca pod
menom Tomáš Vicena, miestom podnikania 925 85 Neded č. 834, IČO: 46 986 341, týmto v zmysle ustanovenia
§ 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku
spísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 123/2020 zo dňa 29.6.2020
pod položkou č. 3 za nasledovných podmienok:
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PONUKOVÉ KONANIE – 3. kolo

I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za položku majetku dlžníka, a to nehnuteľnosti
spísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 123/2020 zo dňa
29.6.2020 pod súpisovou položkou č. 3 nasledovne:
1. Nehnuteľnosť - pozemok
parcelné číslo: 307/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 40 m2
register: „C“
číslo LV: 8622
obec: Neded, k.ú.: Neded, okres: Šaľa, štát: Slovensko
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota: 400,- eur
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

·
·

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

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 3. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 50 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK16 1111 0000 0068 8112 7251
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variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Vicena – záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz Vicena – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca
tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ. Taktiež
na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Námestie slobody 2, 90901 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: sosna@stonline.sk.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

JUDr. Václav Sosna
správca

K067532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvasničková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cédrová 4375/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/925/2019 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/925/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Darina Vozárová, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Monika Kvasničková, rod. Jurigová, trvale bytom
018 41 Dubnica nad Váhom, nar.04.06.1987, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 3. kolo ponukového
konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka za najvyšsiu ponúknutú kúpnu cenu.
· 3. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 159/2020 zo dňa 18.08.2020
· lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 25.08.2020 do 13:00 hod
· termín otvárania obálok bol stanovený na 25.08.2020 o 14,00 hod.
Správca konkurznej podstaty Ing. Darina Vozárová konštatoval, že 3. kola ponukového konania sa zúčastnili 4
záujemcovia, do kancelárie správcu boli doručené 4 ponuky a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcov.
Správca 3. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.

V Dubnici nad Váhom, dňa 25.08.2020
Ing. Darina Vozárová, správca konkurznej podstaty

K067533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuráč Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/378/2020 S1707
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín
38OdK/378/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 v postavení správcu dlžníka: Ladislav Ďuráč,
nar. 11.10.1978, trvale bytom 971 01 Prievidza (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal
Okresný súd Trenčín, sp. zn. 38OdK/378/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie
okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.08.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú
povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín,
IČO: 42 316 898, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the insolvency
liquidator of the debtor Ladislav Ďuráč, born 11.10.1978, address: 971 01 Prievidza (hereinafter referred to as
"debtor") i am obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Trenčín (District Court), No.
38OdK/378/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published in Business Journal 02.09.2020. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Juraj Macík,
správca, seated: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, or in electonic form to trustee´s electronic
mail box by usings pecial electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by
guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period
specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The
registration of such claimin to the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the
creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other
rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are available to
the
creditor
on
the
Ministry
of
Justice
of
the
Slovak
Republic
website:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. The basic requirements
of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each
assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal
reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured
creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity
or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures
the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a
debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied
in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The
voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by
the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Juraj Macík, správca / insolvency liquidator

K067534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuráč Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/378/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/378/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca
dlžníka: Ladislav Ďuráč, nar. 11.10.1978, trvale bytom 971 01 Prievidza, v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK18 8330 0000
0026 0175 4333; variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
016; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Juraj Macík, správca

K067535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuráč Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/378/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/378/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca
dlžníka: Ladislav Ďuráč, nar. 11.10.1978, trvale bytom 971 01 Prievidza, oznamuje, že účastníci konania, ich
zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu na žiadosť nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.30 hod.
do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.30 hod..
Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, správca zapíše do poradovníka. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
prijíma správca písomne v sídle kancelárie správcu, telefonicky na tel.: 0915 265 310, alebo e-mailom na adrese:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spravca@maciklegal.sk
JUDr. Juraj Macík, správca

K067536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biháryová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/373/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/373/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Marcela Biháryová, rod. Bučeková, nar.29.08.1980, trvale bytom
Trenčianska 2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Dubnici nad
Váhom, na ul. Bratislavská 354/32 v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod do 14,00
hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4440460 alebo elektronickou poštou, email: asistent@benetax.sk.
Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov, konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné
subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K067537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biháryová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/373/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/373/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Marcela Biháryová, rod. Bučeková, nar.29.08.1980,
trvale bytom Trenčianska 2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu je vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK03 8360 5207 0042 0516 4875.

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 vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 383732020 ako špecifického symbolu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Beata Krausová, správca S1180

K067538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bežo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 436 / 16, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/6/2013 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/6/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Martina
Válková, správca dlžníka Milan Bežo, nar. 26.05.1956, bydliskom Odbojárov 16, 911 01 Trenčín na základe
záväzného pokynu oddeleného veriteľa a zástupcu nezabezpečených veriteľov oznamujem dražbu
nehnuteľného majetku patriaceho do oddelenej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku
pod číslom OV č. 002/2014 dňa 3. januára 2014 a to pod položkami I. -1. a 2. a II. – 1., a to za nasledovných
podmienok:
Dražobník a navrhovateľ dražby:
JUDr. Martina Válková, správca dlžníka Milan Bežo, nar. 26.05.1956, bydliskom Odbojárov 16, 911 01
Trenčín
Podmienka vstupu pre verejnosť:
vstupné vo výške 3 € /osoba
Miesto konania dražby:
Notársky úrad Mgr. Peter Mikita, so sídlom úradu Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Dátum a čas konania dražby:
07.10.2020 (streda) o 10:00 hod
Kolo dražby: prvé
Označenie predmetu dražby:
Jedná sa o spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnostiach v okrese Trenčín, obci Trenčín, k.ú. Kubrá zapísaných
OÚ Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 925, a to:
·
·
·

Rodinný dom, súp č. 436 stojaci na parc. č. 409,
Parcela reg. „C“ parc. č. 409 o výmere 367, zastavané plochy a nádvoria a
Parcela reg. „C“ parc. č. 410 o výmere 34, zastavané plochy a nádvoria.

Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok.
Opis a stav predmetu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dom je postavený v zastavanom území obce Treníčn, k.ú. Kubrá. Dom je umiestnený pozdĺž železničnej trate na
trase Bratislava – Trenčín – Žilina. Dom bol daný do užívania v roku 1986. V rokoch 2000 – 2006 bol čiastočne
zrekonštruovaný. Dom je postavený na rovinatom teréne pozemku parc.č. 409 v k.ú. Kubrá. Dom súp. č. 436 je
súčasťou dvojdomu s domom súp. č. 437 a pozostáva z jedného bytu. Jedná sa o dvojpodlažnú podpivničenú
budovu s plochou strechou pultového tvaru. Konštrukčný systém stavby je priečny murovaný. 1.podzemné
podlažie pozostáva z chodby so schodiskom, skladu, hobby miestnosti, kotolne, práčovne, garáže pre osobný
automobil v tvare písmena „L“. 1 nadzemné podlažie pozostáva zo závetria, chodby so schodiskom na 2.
nadzemné podlažie, izby voľne prepojenej s jedálňou a kuchyňou, kúpeľne a WC. 2.nadzemné podlažie
pozostáva z chodby so schodiskovým priestorom, 2 izieb, pracovne a kúpeľne s WC. Z chodby je výstup na
loggiu. Dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie, vodovodu, kanalizácie a plynovodu. Na pozemku
parc. č. 409 je vŕtaná studňa.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia § 167k ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ
nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
ČASŤ C: Ťarchy na LV č. 925 pre k.ú. Kubrá
-Z 1658/06 N 224/2004 Zmluva o postúpení pohľadávok - Záložné právo zapísané pol. vz. 98/91 podľa Zástavnej
zmluvy č. 267/91 na nehn. dom s.č. 436, p.č. 409,410 vo vlastníctve Bežo Milan v pod. 1/2 v prospech GFR,
s.r.o., IČO 35 800 054 so sídlom Leškova 16 811 04 Bratislava.
-Z 233/04 EX 61/2003 EXEKÚTORSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO N.VÁHOM EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE
EXEKUČ.ZÁLOŽ.PRÁVA, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, Dr. Pavel Štukovský, v.z. 68/04
-Z 4599/08 EX 6/2008 Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Eva Šteinerová
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti na parc.č.409,
410, stavby súp.č.436 na parc.č.409, v podiele 1/2 pod B-1 Milan Bežo, pre oprávneného Kliniec Vladimír
JUDr.Prievidza.
-Z 4600/08 Ex 99/01 EÚ Nové Mesto nV, súd.ex. JUDr. E. Šteinerová - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva pre p.č.409, 410, s.č. 436 na pč. 409 vo
vlastníctve povinného B1 Bežo Milan (26.5.1956) v pod.1/2, oprávnený - TOPNAD,a.s., Dopravná 1364,
Topoľčany.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 71/2020 zo dňa 23.06.2020 vypracovanom
znalcom Ing. Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12, 911 01 Trenčín..
Najnižšie podanie:
59 500,00 €
Minimálne prihodenie:
500,00 €
Dražobná zábezpeka:
a) výška dražobnej zábezpeky – 17 850,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky – účet úpadcu vedený vo VÚB, a.s., pob. Trenčín, IBAN: SK89 0200
0000 0037 5355 8651, VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobnú
zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom alebo v hotovosti.
c) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a končí otvorením dražby.
d) Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky.
Dokladom o zložení zábezpeky je:
- originál potvrdenia vystaveného príslušnou bankou alebo výpis vygenerovaný z elektronického bankovníctva o
prevode / vklade dražobnej zábezpeky na účet dražobníka,
- originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy,
- originál listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky.
e) Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, na ním určený účet, a to
bez zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny
dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na
bankový účet úpadcu vedený vo VÚB, a.s., pob. Trenčín, IBAN: SK89 0200 0000 0037 5355 8651, VS: (IČO
účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa:
DOPLATOK, meno a priezvisko, resp. obchodné meno., tak aby bola na účet pripísaná do 15 dní od skončenia
dražby. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Obhliadka predmetu dražby (dátum)
Dátum a čas : 25.09.2020 o 16,00 hod. a 02.10.2020 o 16,00 hod. po predchádzajúcom telefonickom objednaní u
správcu JUDr. Martina Válková na čísle: +421 904 48 66 87.
Spoločná dražba: NIE
Miesto obhliadky
Účastníci ohliadky sa zídu pred nehnuteľnosťou na ulici Odbojárov 16 v Trenčíne
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na
dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a
zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú
zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky. V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený
priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby
momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v
príslušnom katastri záznamom.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z.
povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov,
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní
predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky
náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
Mgr. Peter Mikita, so sídlom úradu Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby
aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
V Trenčíne dňa 02.09.2020
JUDr. Martina Válková, správca

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

109

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

K067539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurči Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 889, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/304/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/304/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
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 dlžníka (úpadcu): Viliam Jurči, nar.
28.07.1964, trvale bytom Trnávka 889, 913 33 Horná Súča, občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto
zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
· žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
všeobecnej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Trenčíne, dňa 03.09.2020
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca S1792

K067540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elischerová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 25/11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1947
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/181/2020 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/181/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Božena Elischerová, nar.: 05.04.1947, bytom: M. Gorkého 217/25, 971 01 Prievidza
(ďalej len „Dlžník“) speňažením majetku Dlžníka podliehajúceho konkurzu (majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu) dosiahol výťažok vo výške 42,04 EUR.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hankócyová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 551, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/252/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/252/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca oznamuje, že ponukové konanie predaja nehnuteľností zaradených do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnené v Obchodnom vestníku 218/2019, dňa 12.11.2019, bolo vyhodnotené dňa 03.09.2020.
Správca eviduje jednu ponuku spoločnosť Slovak Estate, s.r.o., IČO: 50 050 907 so sídlom Tallerova 4, 811 02
Bratislava v sume 71,30 € (slovom sedemdesiatjeden eur a tridsať centov).

Správca odmieta predloženú ponuku z dôvodu neprimerane nízkej ceny za spoluvlastnícky podiel ¼ na
nehnuteľnosti uvedenej vo všeobecnej podstate majetku úpadcu.

Správca bezodkladne po zverejnení oznámenia o vyhodnotení ponukového konania vráti zálohu neúspešnému
účastníkovi ponukového konania.

Po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku správca vykoná II. kolo ponukového konania na majetok
Úpadcu zapísaný vo všeobecnej podstate.

03.09.2020

K067542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 328 / 2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/365/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/365/2018
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Radovan Bartoš, nar.
09.02.1973, trvale bytom Trhová ulica 328/2, 971 01 Prievidza vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1., a to:
Por. Popis veci
č.
1.

Stav opotrebovanosti

Súpisová
hodnota
EUR
HNUTEĽNÁ VEC – Osobné motorové Podľa vyjadrenia dlžníka je motorové 490 EUR
vozidlo, ŠKODA FELÍCIA VIN: nezistené, vozidlo nepojazdné a je nutná
farba: zelená, rok výroby: nezistené
investícia do vozidla..

Deň
v zapísania

Dôvod
zapísania

Poznámka

09.12.2018 vlastníctvo
úpadcu

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Bartoš – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca, Mostová 2,
811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku a končí desiaty 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 je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Bartoš. 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.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. 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 jeden mesiac,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis 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 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 za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 03.09.2020
Mgr. Martin Berec, správca

K067543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 328 / 2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/365/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/365/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Radovan Bartoš, nar.
09.02.1973, trvale bytom Trhová ulica 328/2, 971 01 Prievidza vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1., a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stav opotrebovanosti

Súpisová
hodnota
EUR
HNUTEĽNÁ
VEC
–
Osobné Podľa vyjadrenia dlžníka je motorové 350 EUR
motorové vozidlo, SEAT IBIZA
vozidlo nepojazdné a je nutná investícia
VIN: VSSZZZ6KZXR116211, farba: do vozidla..
zelená, rok výroby: 1998

Deň vydania: 08.09.2020

Deň
v zapísania

Dôvod
zapísania

Poznámka

09.12.2018 vlastníctvo
úpadcu

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Bartoš – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca, Mostová 2,
811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku a končí desiaty 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 je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Bartoš. 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.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. 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 jeden mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis 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 na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok:
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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 za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 03.09.2020
Mgr. Martin Berec, správca

K067544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rihári Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1312 / 22, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/722/2019 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/722/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku z konkurznej podstaty
JUDr. Peter Plško, správca úpadcu: Gejza Rihári, nar. 19.08.1960, bytom Horská 1312/22, 958 06 Partizánske
týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z
konkurznej podstaty, nakoľko došlo k speňaženiu celej konkurznej podstaty a nie sú vedené žiadne spory, ktorými
môže byť rozvrh výťažku dotknutý.

JUDr. Peter Plško, správca

K067545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučík Anton, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 13/13, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/928/2019 S1265
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Okresný súd Trenčín
40OdK/928/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Ing. Anton Kučík, nar.
09.06.1961, trvale bytom: Mierové námestie 13/13, Trenčín vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. kolo
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu, a to:

Popis pozemku

Podiel

Parcelné
Číslo LV čísla

Katastrálne
územie

Orná pôda

1/180

1362

1356/1

Dolná Maríková

Trvalý trávnatý porast 1/180

1322

947

Dolná Maríková

Trvalý trávnatý porast 643/126279 1363

4198

Dolná Maríková

Orná pôda

1/180

1368

1421

Dolná Maríková

Ostatné plochy
1/180
Trvalé
trávnaté
porasty
1/180

1367

1357

Dolná Maríková

948

1552

Dolná Maríková

Orná pôda

838

4063

Dolná Maríková

Trvalý trávnatý porast 1/180

4007

1553

Dolná Maríková

Orná pôda

4006

1356/2

Dolná Maríková

Trvalý trávnatý porast 1/900

686

615

Dolná Maríková

Trvalý trávnatý porast 1/180

1366

4197/501

Dolná Maríková

Orná pôda

2789

615

Dolná Maríková

1/12

1/180

1/900

Druh
pozemku
Dolná
Maríková
Dolná
Maríková
Dolná
Maríková
Dolná
Maríková
Dolná
Maríková
Dolná
Maríková
Dolná
Maríková
Dolná
Maríková
Dolná
Maríková
Dolná
Maríková
Dolná
Maríková
Dolná
Maríková

Výmera
m2

Hodnota podľa
Vyhlášky
0,50 EUR

§4

ods.

3

892
6344

2,94 EUR

34968

3,00 EUR

2776

1,30 EUR

2503

1,30 EUR

244175

10,00 EUR

17753

100 EUR

25987

8,00 EUR

111919

43,00 EUR

9916

2,00 EUR

1641

1,10 EUR

626

1,00 EUR

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Kučík – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca, Mostová 2, 811
02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku a končí desiaty 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 je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Predloženie ponuky:
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Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Bartoš. 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.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. 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 jeden mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis 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 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 za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 03.09.2020
Mgr. Martin Berec, správca
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K067546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hriadel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 31/2070, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/353/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Jozef Hriadel, nar.: 26.09.1965, trvale bytom Športová 2070/31, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika 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 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 € a najviac 1.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203 vedený
v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Trenčíne, dňa 03.09.2020

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K067547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hriadel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 31/2070, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/353/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Jozef Hriadel, nar.: 26.09.1965, trvale bytom Športová 2070/31, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu 38OdK/353/2020 S373 v kancelárii správcu na adrese
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00
hod., po telefonickom dohovore so správcom na tel. č. 032/640 17 60.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.

V Trenčíne 03.09.2020
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JUDr. Andrej Jaroš – správca

K067548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hriadel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 31/2070, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/353/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Jozef Hriadel, nar.: 26.09.1965, trvale bytom Športová 2070/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská
republika Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 38OdK/353/2020 zo dňa
12.08.2020, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor: Jozef Hriadel, nar.: 26.09.1965, trvale bytom Športová 2070/31, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, Slovak republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court
Trenčín, proc. no: 38OdK/353/2020 dated on 12.08.2020, bankruptcy procedure was declared on the
Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 160/2020 zo dňa
19.08.2020. Konkurz sa tak považuje za vyhlásený dňa 20.08.2020.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial
no. 160/2020 on 19.08.2020. The bankruptcy procedure was declared on 20th of August 2020.

Bulletin

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.
Andrej Jaroš, správca., so sídlom správcovskej kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20,911 01 Trenčín,
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.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Andrej Jaroš, trustee, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovak republic. Each claim must be
lodged separately. The lodgement 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 lodgement of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfilment 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. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non- financial 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 incomplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 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 business
documentation of the debtor.

JUDr. Andrej Jaroš, správca/ trustee

K067549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hriadel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 31/2070, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/353/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38OdK/353/2020
Iné zverejnenie

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

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, týmto ako správca úpadcu:
Jozef Hriadel, nar.: 26.09.1965, trvale bytom Športová 2070/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská
republika (ďalej ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:

„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.“

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku
Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku. Sumu preddavku vo výške 500 EUR je veriteľ povinný zložiť na účet správcu
vedeného v Československej obchodnej banke, a.s., ktorý znie v tvare IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203,
SWIFT: CEKOSKBX a pre zaradenie platby je potrebné uviesť: variabilný symbol: (číslo konania OdK bez
písmen) a do poznámky poznamenať spisovú značku konania, preddavok na šetrenie SKP a označenie názvu
alebo mena veriteľa.

V Trenčíne, dňa 03.09.2020

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K067550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hankócyová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 551, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/252/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/252/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Monika Hankócyová, nar.
16.10.1992, trvale bytom Častkovce 551, 916 27 Častkovce vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. kolo
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1., a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. Popis veci
č.
1.

Súpisová
hodnota
EUR
STAVBA: rodinný dom súp. č. 211 postavený na parc. C KN č. 2000 EUR
2910, 2911 zapísaný u Okresného úradu Nové Mesto nad
Váhom, odbor katastra, pre Okres Nové Mesto nad Váhom,
obec: Čachtice, kat. úz. Čachtice, na LV č. 1398

Deň
v zapísania

Deň vydania: 08.09.2020

Dôvod
zapísania

15.10.2018 vlastníctvo
úpadcu

Spoluvlastnícky
podiel

Poznámka

1/4

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Hankócyová – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca, Mostová
2, 811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku a končí desiaty 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 je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Hankócyová. 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.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. 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 jeden mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis 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 na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 04.09.2020
Mgr. Martin Berec, správca

K067551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kereš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 342/3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňova
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/12/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/12/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje
v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Kereš, nar. 30.6.1983, trvale bytom
Športovcov 342/3, Považská Bystrica 017 01, podnikajúcim pod obchodným menom Peter Kereš
s miestom podnikania Športovcov 342/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 43636 811, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Kereš, nar. 30.6.1983, trvale bytom
Športovcov 342/3, Považská Bystrica 017 01, podnikajúcim pod obchodným menom Peter Kereš
s miestom podnikania Športovcov 342/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 43636 811, sp.zn. 40OdK/12/2020
zo dňa 28.1.2020 zrušuje.

K067552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ištok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Vallu 1637/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.2.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňova
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/413/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/413/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Ištok ,nar.19.2.1962, trvale bytom Jána Vallu 1637/8, Handlová 97251
vyhlasuje v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií 3. verejné ponukové konanie na predaj majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 17/2020 zo dňa
27.1.2020
Podmienky verejného ponukového konania :
·
·

·
·
·

·
·

na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-40OdK/413/2019
neotvárať“ na adresu správcu : JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice Slovenskej 17, Prievidza 97101. Ponuka
musí obsahovať predmet kúpy- označenie hnuteľnej veci podľa špecifikácie zverejnenej v Obchodnom
vestníku č.17/2020 zo dňa 27.1.2020, ponúkanú cenu, výpis z obchodného registra u právnickej osoby,
výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby
spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0907893990
v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu
V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit bank
IBAN: SK9511110000001336570036 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu
(40OdK/413/2019)
otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk ,o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam
úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z
hľadiska výšky ponúkanej ceny

K067553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Dušan Adamička, podnikajúci pod obchodným
menom Dušan Adamička s miestom podnikania
956 38 Veľké Hodte 106, IČO: 46 141 201
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 106, 956 38 Veľké Hoste
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/225/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/225/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
Súpisová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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P. Typ
súpisovej
Označenie
č. položky majetku

1.

hnuteľná
auto

vec
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Rok
výroby

Osobný automobil - auto
- Škoda Felícia AA sedan,
2001
zelená tmavá

Výrobné a evidenčné číslo

VIN:

Stav

Deň vydania: 08.09.2020
Súpisová
hodnota
majetku

Ojazdené,
TMBEEF61317364893 vyradené z cestnej
100,00 €
EČV: BN033BO
premávky
Cca 155633 km

Deň zápisu

29.06.2020

Súpisová zložka majetku zapísaná do súpisu majetku dňa 29.06.2020 pod poradovým číslom 1 vylúčená zo
súpisu majetku podstát v zmysle § 167p ods. 2. Dátum zápisu zmeny: 03.09.2020.

K067554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lobotka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1272 / 1, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/157/2017 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/157/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

Mgr. Martin Berec, správca

K067555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lobotka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1272 / 1, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/157/2017 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/157/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Lobotka, nar. 11.05.1962, trvalo bytom
Kukučínova 1272/1, Bánovce nad Bebravou, vedenej na Okresnom súde Trenčín, pod sp.zn. 22OdK/157/2017
týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že predmetný konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 05.09.2020
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Mgr. Martin Berec – správca

K067556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ujčeková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/51/2017 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/51/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Denisa Ujčeková, nar.
10.04.1990, M. Rázusa 863/8, 971 01 Prievidza vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. kolo ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 2., a to:
Por. Popis veci
č.
2.

Súpisová
hodnota
EUR
IINÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – Obchodný podiel vo výške 50% v spoločnosti 500 EUR
L&D TRADING, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 836/8, Prievidza 971 01, IČO: 47
896 426 zapísaná v OR OS TN, oddiel: Sro, Vložka č.: 30835/R

Deň
v zapísania

Dôvod
zapísania

Poznámka

09.08.2017 vlastníctvo
úpadcu

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Ujčeková – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca, Mostová 2,
811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku a končí desiaty 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 je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Ujčeková. 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.
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Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. 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 jeden mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis 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 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 za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 03.09.2020
Mgr. Martin Berec, správca

K067557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikušová Milada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárska 304, 018 51 Nová Dubnica - Malý Kolačín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/175/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/175/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty (ďalej aj "Vyhlasovateľ") dlžníka Milada Mikušová, nar.
13.09.1955, bytom Odbojárska 304, 018 51 Nová Dubnica (ďalej len „Dlžník“), vyhlasujem 1. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku Dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 18:
Por. č. 18: Peňažná pohľadávka – dlžník: REFISH s.r.o. Pribinova 10, 901 01 Malacky, IČO: 35 792 868, suma:
12.128,23 eur (istina, výška príslušenstva neznáma), právny dôvod vzniku: nezaplatené faktúry za dodané služby
a tovar, exekučný titul: rozsudok OS Malacky spis. zn. 10Cb/214/2003, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová
hodnota: 1,- eur
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: JUDr. Bohuslav Gelatka,
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
38OdK/175/2019 – 1. kolo VPK – ponuka – neotvárať“.
2. Lehota na podávanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na
ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu (SK04 8330 0000 0025 0140 9831). Do poznámky uveďte číslo konkurzného
konania.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
5. Prípadné vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Nadobúdateľ je povinný
znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr. vypracovanie kúpnej zmluvy,
správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.).
6. Účastníkom verejného ponukového konania môže byť každá fyzická a právnická osoba s plnou právnou
subjektivitou.
7. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia a
bydlisko. FO podnikateľ – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, obchodné meno, miesto
podnikania, IČO a priloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, PO – obchodné meno, sídlo, IČO,
označenie osoby konajúcej v jej mene (štatutára) a priloží aktuálny výpis z obchodného registra),
označenie majetku, výšku ponúkanej kúpnej ceny, emailový kontakt na oznámenie výsledkov VPK,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
8. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote do 3 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
9. Víťaz musí v stanovenej lehote uzavrieť s Vyhlasovateľom zmluvu o postúpení pohľadávky. Ak túto
povinnosť víťaz nesplní, stáva sa víťazom účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako druhá v
poradí. Vyhlasovateľ takému účastníkovi oznámi, že sa stal víťazom VPK z dôvodu nesplnenia povinnosti
pôvodného víťaza. Týmto oznámením tento účastník ako nový víťaz vstupuje v celom rozsahu do práv a
povinností pôvodného víťaza VPK.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť VPK až do okamihu podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle 0911 516 890, prípadne e-mailovým
podaním na adrese info@akgelatka.sk.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca
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K067558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mátych Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 216 / 5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/797/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/797/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

A. Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení
§ 38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Invent./
Popis hnuteľnej veci/značka číslo
Motorové
vozidlo
zn.
BMW318D
1

evid.

Adresa,
nachádza

Výrobné číslo

VIN: WBAVC11020VE17477 Handlová

kde

sa Hodnota podľa
Vyhlášky

§4

ods.

3

500,- EUR

Mgr. Martin Berec, správca

K067559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Lenka Rebrová, rod. Bagínová, podnikajúca pod
obchodným menom Lenka Rebrová VIKI, IČO
34266381
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 1085/102, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/371/2020 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/371/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Lenka Rebrová, rod. Bagínová, nar. 19.05.1974, trvale bytom Pod hájom
1085/102, 018 41 Dubnica nad Váhom, podnikajúca pod obchodným menom Lenka Rebrová VIKI s miestom
podnikania Pod hájom 1085/102, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 34 266 381, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením
Okresného súdu Trenčín spisová značka: 38OdK/371/2020 zo dňa 26.08.2020 vyhlásený konkurz a za správcu
bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová; uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

129

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

vestníku č. 169/2020 dňa 02.09.2020 pod číslom K066041.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
38OdK/371/2020, dated August 26th 2020, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor: Lenka
Rebrová, Bagínová, born on May 19th 1974, address Pod hájom 1085/102, 018 41 Dubnica nad Váhom, doing
business under a trade name Lenka Rebrová VIKI, place of business Pod hájom 1085/102, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 34 266 381, (hereinafter only „Debtor“) and the trustee Mgr. Janette Adamcová was appointed. The
resolution of District Court Trenčín was published in the Commercial Bulletin Nr. 169/2020 on September 2nd
2020 by Nr. K066041.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies :
1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim
5. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Janette Adamcová, správca, Staromyjavská
1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi musí byť prihláška
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Janette Adamcová,
trustee, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
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9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov 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).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal
and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the
establishment (§ 29 sec. 4 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
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Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Myjave dňa 3. septembra 2020
Mgr. Janette Adamcová, správca
In Myjava, on September 3th 2020
Mgr. Janette Adamcová, trustee

K067560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buchač Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 207/6, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/283/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/283/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Darina Vozárová, správca dlžníka Milan Buchač, trvale bytom 958 01 Partizánske, nar. 16.02.1974
vyhlasuje podľa ust. §§ 167n a 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR druhé kolo ponukového konania na predaj majetku
dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to :
Nehnuteľný majetok :

POZEMOK č.1
druh : zastavaná plocha a nádvorie
obec : Krušovce
názov k.ú. : Krušovce
okres : Topoľčany

výmera : 48 m2
parc.č. "E" : 39/3
spoluvlastnícky podiel : 1/3

číslo LV : 1890
súpisová hodnota : 297,28 €
štát : SR

Obhliadka nehnuteľností je možná po prechádzajúcom telefonickom objednaní u správcu : Ing. Darina Vozárová,
tel : 0907 707 673.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 16.septembra 2020 do 14:00 hod.
na adresu správcu Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, na obálku uviesť
„PONUKA - 40OdK/283/2020- NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v SLSP a.s. číslo účtu (IBAN): SK35 0900 0000 0051 6682 7078 s pozn.
Milan BUCHAČ – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná́
na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk.
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Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 16. septembra 2020 o 15:00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a
na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.

Ing. Darina Vozárová
Správca zn. S1960

K067561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remšík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďové 37, 018 22 Ďurďové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/361/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/361/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/361/2020-15 zo dňa 18.08.2020, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 164/2020 zo dňa 25.08.2020 (účinky vyhlásenia – 26.08.2020), značka záznamu:
K064446, bol na majetok dlžníka Peter Remšík, nar. 19.06.1987, trvale bytom 018 22 Ďurďové 37, podnikajúci
pod obchodným menom Peter Remšík s miestom podnikania 018 22 Ďurďové 37, IČO 46 326 707 (ďalej len
„úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Darina Vozárová, so sídlom Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako správca úpadcu Peter
Remšík, nar. 19.06.1987, trvale bytom 018 22 Ďurďové 37, podnikajúci pod obchodným menom Peter Remšík
s miestom podnikania 018 22 Ďurďové 37, IČO 46 326 707 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, a to počas
pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu prosím vopred podať písomne na vyššie uvedenú adresu správcu
alebo mailom na adresu: darina.vozar@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0907 707 673.
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Dubnica nad Váhom, 30.08.2020
Ing. Darina Vozárová, správca

K067562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remšík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďové 37, 018 22 Ďurďové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/361/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/361/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/361/2020-15 zo dňa 18.08.2020, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 164/2020 zo dňa 25.08.2020 (účinky vyhlásenia – 26.08.2020), značka záznamu:
K064446, bol na majetok dlžníka Peter Remšík, nar. 19.06.1987, trvale bytom 018 22 Ďurďové 37, podnikajúci
pod obchodným menom Peter Remšík s miestom podnikania 018 22 Ďurďové 37, IČO 46 326 707 (ďalej len
„úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Darina Vozárová, správca Úpadcu, týmto oznamujem účastníkom konkurzného konania číslo bankového účtu
– SK35 0900 0000 0051 6682 7078 , vedený v SLSP a.s., na ktorý v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 a ods.11
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) možno skladať kauciu s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 3 ZKR 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.
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 v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Dubnica nad Váhom, 30.08.2020
Ing. Darina Vozárová, správca
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K067563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remšík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďové 37, 018 22 Ďurďové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/361/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/361/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca Peter Remšík, nar. 19.06.1987,
trvale bytom 018 22 Ďurďové 37, podnikajúci pod obchodným menom Peter Remšík s miestom podnikania 018 22
Ďurďové 37, IČO 46 326 707 (ďalej len ako „dlžník“), Vám oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 38OdK/361/2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 164/2020 zo dňa
25.08.2020 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru
346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt Peter Remšík, born on 19.06.1987, residence 018 22 Ďurďové 37, business name Peter Remšík,
018 22 Ďurďové 37, IČO 46 326 707 is our responsibility to inform you that the district Court in Trenčín
No. 38OdK/361/2020 published in the Commercial bulletin No. 164/2020 on 25th of August 2020
information that the bankruptcy on assets of bankrupt was declared and simultaneously Ing. Darina
Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, was appointed as the trustee in the
bankruptcy.
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,
a ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
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, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38OdK/361/2020 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská
republika. Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the
BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No. 38OdK/361/2020 and in one original to
the bancruptcy trustee to the address Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad
Váhom, Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28
sec.1BRA)
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 bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§28ods.3ZKR).
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 exercise other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can
be satisfied only from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will
publishe in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor
and the registered sum. (§ 28 sec. 3 BRA)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4
ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR).
If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse. (§28 sec. 4 BRA). If such creditor does not apply his secured claim in the basic
registration period, his security right is in the bankruptcy disregarded, but he has the right against the
affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched,
whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property. (§ 28 sec. 8 BRA).
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.
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 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.
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 requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
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bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
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 will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of
claim will not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak Republic, is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic for
service and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents
will be delivered only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30
sec. 2 BRA).
V Dubnici nad Váhom, dňa 30.08.2020
In Dubnica nad Váhom, on 30th of August 2020
Ing. Darina Vozárová, správca

K067564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šebánová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Praznov 225, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/374/2020 S1960
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Okresný súd Trenčín
38OdK/374/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/374/2020-15 zo dňa 26.08.2020, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 169/2020 zo dňa 02.09.2020 (účinky vyhlásenia – 03.09.2020), značka záznamu:
K066036, bol na majetok dlžníka Michaela Šebánová, nar. 03.10.1987, trvale bytom Praznov 225, 017 01
Považská Bystrica (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Darina Vozárová, so sídlom Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako správca úpadcu
Michaela Šebánová, nar. 03.10.1987, trvale bytom Praznov 225, 017 01 Považská Bystrica týmto oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Obrancov mieru 346/4, 018 41
Dubnica nad Váhom, a to počas pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu prosím vopred podať písomne na vyššie uvedenú adresu správcu,
e-mailom na adresu: darina.vozar@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0907 707 673.
Dubnica nad Váhom, 04.09.2020
Ing. Darina Vozárová, správca

K067565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šebánová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Praznov 225, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/374/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/374/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/374/2020-15 zo dňa 26.08.2020, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 169/2020 zo dňa 02.09.2020 (účinky vyhlásenia – 03.09.2020), značka záznamu:
K066036, bol na majetok dlžníka Michaela Šebánová, nar. 03.10.1987, trvale bytom Praznov 225, 017 01
Považská Bystrica (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Darina Vozárová, správca Úpadcu, týmto oznamujem účastníkom konkurzného konania číslo bankového účtu
– SK35 0900 0000 0051 6682 7078 , vedený v SLSP a.s., na ktorý v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 a ods.11
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) možno skladať kauciu s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 3 ZKR 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.
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 v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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V zmysle § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Dubnica nad Váhom, 04.09.2020
Ing. Darina Vozárová, správca

K067566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šebánová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Praznov 225, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/374/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/374/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Michaela Šebánová,
nar. 03.10.1987, trvale bytom Praznov 225, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len ako „dlžník“), Vám oznamujem,
že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 38OdK/374/2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 169/2020 zo dňa 02.09.2020 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená
Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt Michaela Šebánová, born on 03.10.1987, residence Praznov 225, 017 01 Považská Bystrica is
our responsibility to inform you that the district Court in Trenčín No. 38OdK/374/2020 published in the
Commercial bulletin No. 169/2020 on 02nd of September 2020 information that the bankruptcy on assets
of bankrupt was declared and simultaneously Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41
Dubnica nad Váhom, was appointed as the trustee in the bankruptcy.
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,
a ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
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, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38OdK/374/2020 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská
republika. Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the
BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No. 38OdK/374/2020 and in one original to
the bancruptcy trustee to the address Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad
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Váhom, Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28
sec.1BRA)
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 bude 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 (§28ods.3ZKR).
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 exercise other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can
be satisfied only from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will
publishe in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor
and the registered sum. (§ 28 sec. 3 BRA)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4
ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR).
If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse. (§28 sec. 4 BRA). If such creditor does not apply his secured claim in the basic
registration period, his security right is in the bankruptcy disregarded, but he has the right against the
affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched,
whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property. (§ 28 sec. 8 BRA).
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.
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 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.
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 requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
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 will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of
claim will not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak Republic, is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic for
service and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents
will be delivered only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30
sec. 2 BRA).
V Dubnici nad Váhom, dňa 04.09.2020
In Dubnica nad Váhom, on 04th of September 2020
Ing. Darina Vozárová, správca
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K067567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miedzga Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohunice 37, 935 05 Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/245/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/245/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

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’’), správca
dlžníka Marek Miedzga, nar. 31.08.1976, Bohunice 37, 935 05 Bohunice (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. §
167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR
č. 36/2020 zo dňa 21.02.2020 (K016613) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu:
Položka Popis
1

Súpisová
hodnota v EUR
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka o veľkosti 50% v spoločnosti LOMMEX 900,- €
IMPERIAL, s.r.o., „v likvidácii“ so sídlom Kyjevská 3033/23, 934 05 Levice, IČO: 47 103 477, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 34062/N

Podľa § 167q ods. 3 ZKR: ,,Iné majetkové hodnoty správca speňaží obdobne ako hnuteľné veci alebo
pohľadávky.”
Podľa § 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. Ondrej Brláš, správca

K067568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kabaiová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 73, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/61/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/61/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jolana Kabaiová, nar. 15.01.1943, Hontianska Vrbica 73, 935 55 Hontianska Vrbica (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 160/2020 zo dňa
19.08.2020 (K063212).
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Vinica

451

Vinica

471

Vinica

451

Vinica

179

Vinica

185

Vinica

436

Vinica

715

Lesný
pozemok

137

Druh

Výmera
v m2

Vinica 436

Štát

Obec

Katastrálne
územie

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

Parcely
LV č. registra ,,E“
Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Úpadcu

1111 2268

6/18

1.353 €

1111 2293/1

6/18

1.413 €

1112 2292

6/36

677 €

1112 2293/2

6/36

269 €

1112 2293/3

6/36

278 €

1121 2291

102/1308

306 €

1122 2296

6/18

2.145 €

2279 5053

822/2466

411 €

Štát

Obec

Katastrálne
územie

Parcely registra
Spoluvlastnícky
LV č. ,,C“
Úpadcu
Parcelné č.

Slovenská
republika

Hontianska
Vrbica

Hontianska
Vrbica

1112 2269

6/36

podiel Súpisová
hodnota

podiel Súpisová
hodnota
654 €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@skpnr.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Jolana Kabaiová – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK15 0900 0000 0051 3980
1104, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Jolana
Kabaiová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K067569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kabaiová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 73, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/61/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/61/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jolana Kabaiová, nar. 15.01.1943, Hontianska Vrbica 73, 935 55 Hontianska Vrbica (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 160/2020 zo dňa
19.08.2020 (K0063212).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoločná nehnuteľnosť podľa Zákona č. 97/2013 Z.z.:
Druh
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

Druh
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

Výmera
v m2
4282
1266
48381

Výmera
v m2
810484
1039
310798

Orná pôda

7979

Orná pôda

974

Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

42486
362

Štát

Obec

Katastrálne
územie

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

Štát

Obec

Katastrálne
územie

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

Parcely
LV č. registra ,,C“
Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Úpadcu

1403 3039/2

5659310/9999999999

22 €

1403 3045

5659310/9999999999

6€

1403 3047

5659310/9999999999

246 €

Parcely
LV č. registra ,,E“
Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Úpadcu

1403 2952

5659310/9999999999

4.128 €

1403 2953

5659310/9999999999

5€

1403 3039/1

5659310/9999999999

1.583 €

1403 3039/3

5659310/9999999999

41 €

1403 3040/3

5659310/9999999999

5€

1403 3040/11

5659310/9999999999

216 €

1403 3040/21

5659310/9999999999

2€

podiel Súpisová
hodnota

podiel Súpisová
hodnota

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@skpnr.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Jolana Kabaiová – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 1403 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK15 0900 0000 0051 3980
1104, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 1403 Jolana Kabaiová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K067570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kohút
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovecká 406/69, 951 97 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/23/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/23/2020-22
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka – Milan
Kohút, nar. 14.08.1962, bytom Opatovecká 406/69, 951 97 Žitavany,, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 29OdK/23/2020-22, v súlade s ust. § 167p a § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na
predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy
prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 65/2020 dňa
02.04.2020.
Predmetom verejného ponukového konania je:
Nehnuteľný majetok 1.

LV

Parcelné
číslo

1672 3348

Katastrálne
územie

Obec

Druh
pozemku

Pozba

Pozba Orná pôda

Výmera
Spoluvlastnícky
Štát
- m2
podiel
477

SR

1/1

Súpisová
hodnota

Súpisová
hodnota

300 Eur

300 Euro

Hnuteľný majetok

2. motorové vozidlo FIAT PUNTO 1.9 JTD, rok výroby 2001, VIN ZFA 18800000298638 , EVČ: ZM 925 BE, v
stave nepojazdnom so závadami , súpisová hodnota 200,- Eur.

3. telefón Samsung Galaxy A40, SM-A405FN, opotrebovaný, súpisová hodnota 50,- Eur

Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu – Ing. Aneta Ponesz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením "PONUKA konkurz 29OdK/23/2020- neotvárať", do 24.9.2020 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a
hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 24.9.2020 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 24.9.2020
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
11) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0908 764124, príp. cez e-mail:
anetaponesz@gmail.com.

Ing. Aneta Ponesz, správca

K067571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapustová 1059 / 11, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/132/2020 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/132/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Viktor Horváth, nar. 06.02.1987, bytom Kapustová 1059/11, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len „Dlžník“)
v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje súpis oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa: SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 94901 Nitra, IČO: 424995000014
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Orná pôda

6014

Lesný pozemok 702
Orná pôda

561

Orná pôda

5392

Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny

554
1284

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

Zemné Zemné

1067 7162/1

1/36

2506,- €

Zemné Zemné

1068 1802

25/1080

244,- €

Zemné Zemné

1068 7917

25/1080

195,- €

Zemné Zemné

1068 7918

25/1080

1872,- €

Zemné Zemné

1068 7919

25/1080

192,- €

Zemné Zemné

1068 7920

25/1080

446,- €
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798

Lesný pozemok 673
Orná pôda

608

Lesný pozemok 1057
Orná pôda

2385

Orná pôda

3413

Orná pôda

1003

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
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republika
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Zemné Zemné

1070 2436

15/720

249,- €

Zemné Zemné

1070 2437

15/720

210,- €

Zemné Zemné

1070 2438

15/720

190,- €

Zemné Zemné

1070 2439

15/720

330,- €

Zemné Zemné

1555 6327

5/360

497,- €

Zemné Zemné

1555 6328

5/360

711, - €

Zemné Zemné

1555 6329

5/360

209,- €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K067572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Drugdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavská 173/15, 951 97 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/19/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/19/2020-39
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Druh podania:

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Gabriela Drugdová, nar. 09.01.1963, bytom Žitavská 173/15, 951 97 , Žitavany, Slovenská republika, pod
spisovou značkou správcovského spisu 30OdK/19/2020 S1321, v súlade s ust. § 167q ods. 3, § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové
konanie na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o
nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením
kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č.
62/2020 dňa 30.3.2020, doplnený dňa 19.5.2020 v OV č. 94/2020.
Predmetom ponukového konania je: Popis:
1. obchodný podiel v spoločnosti TRACO, spol. s r.o., Kamenie 166. Podtureň 033 01 , IČO: 31 710 611,
register: obchodný register OS Žilina., odd.-Sro, vl.č.- 17913/L, dlžník je spoločník a konateľ spoločnosti, ;
súpisová hodnota majetku: 5 600,- EUR

2. Predmetom ponukového konania je: Popis: Iný druh cenného papiera Na meno, ISIN: SK4110002413, CFI:
DBFTFR, ; množstvo: 1Ks, súpisová hodnota majetku: 331,94 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky 3.. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu – Ing.
Aneta Ponesz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením "PONUKA - konkurz
30OdK/19/2020- neotvárať", do 24.9.2020 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú
v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 24.09.2020 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do
24.09.2020 do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto
záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne
najvyššiu ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 5 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0908 764124, príp. cez e-mail:
anetaponesz@gmail.com.

Ing. Aneta Ponesz, správca
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K067573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klavatý Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná ul. 3057 / 10, 934 10 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/46/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/46/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/46/2020 zo dňa 12.02.2020 konkurz
na majetok dlžníka : Patrik Klavatý, nar. 12.04.1975, bytom Levice, Textilná č. 3057/10, podnikajúci pod
obchodným menom: Ing. Mgr. Patrik Klavatý, so sídlom Levice, Textilná č. 3057/10, IČO: 46064559 a súčasne
ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie
831/9, 940 02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
33/2020 dňa 18.02.2020. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 19.02.2020 sa
považuje konkurz za vyhlásený.
Ustanovený správca Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s §167l ods. 3 tretia veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) zverejňuje oznam
o zapísaní pohľadávky do Zoznamu pohľadávok doručenej prihláškou správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty v konkurznej veci 27OdK/46/2020 S1932 .
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 03.09.2020 v konkurznej veci č.k. 27OdK/46/2020 S1932 do
Zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika – Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, so sídlom: Pri Šajbách 12, 831 06
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 34 000 666, prihlásená na Prihláške pohľadávky zo dňa 17.08.2020 (
doručená správcovi dňa 02.09.2020) v celkovej výške 5.198,65€ ( slovom: Päťtisícstodeväťdesiatosem 65/100
eur).
V Nových Zámkoch, dňa 03.09.2020
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K067574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Szajkó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 285, 945 18 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/187/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/187/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.07.2020, spisová značka 23OdK/187/2020-21 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Žaneta Szajkó, narodená 01.09.1979, bytom Kamenný
Most 285, 945 18 Kamenný Most, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 140/2020 dňa 22.07.2020 pod číslom K056590
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

152

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

a nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2020.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Žaneta Szajkó, narodená 01.09.1979, bytom Kamenný Most 285, 945 18
Kamenný Most týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 27.07.2020, ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia §166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Žaneta Szajkó po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Žaneta Szajkó, narodená 01.09.1979, bytom Kamenný Most 285, 945
18 Kamenný Most končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Žaneta Szajkó, narodená 01.09.1979, bytom Kamenný Most 285, 945
18 Kamenný Most v zmysle § 167v ods. 1 zrušuje.
V Nitre, dňa 03.09.2020

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K067575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Kozma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 1745/35, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/134/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/134/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Karol Kozma, nar.: 19.09.1964,
bytom Slovenská 1745/35, 946 03 Kolárovo, podnikajúci pod obchodným menom: TRANZITEXPRES, IČO:
11 712 261, s miestom podnikania Ul. gen. Klapku 60/31, 945 01 Komárno, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 31.05.1996, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: 29OdK/134/2020 zo
dňa 12.05.2020 sa neprihlásil žiadny veriteľ. Na základe uvedeného konštatujeme, že v súlade s § 167v ods.
2 ZoKR sa konkurz končí.
Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 29OdK/134/2020 zo dňa
12.05.2020 na dlžníka: Karol Kozma, nar.: 19.09.1964, bytom Slovenská 1745/35, 946 03 Kolárovo, podnikajúci
pod obchodným menom: TRANZITEXPRES, IČO: 11 712 261, s miestom podnikania Ul. gen. Klapku 60/31, 945
01 Komárno, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.05.1996,
z r u š u j e. Zrušením konkurzu
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d, v zmysle
ust. § 167v ods. 4 ZoKR.

K067576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Kóša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajka 24, 935 51 Tekovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
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Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/174/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/174/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 06.07.2020, sp. zn.: 23OdK/174/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 133/2020 dňa 13.7.2020 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 06.7.2020“) bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Viliam Kóša , nar. 06.03.1996, bytom Bajka 24, 935 51 Tekovský Hrádok (ďalej len „Dlžník“) a do
funkcie správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Zuzana Szabóová, správca, L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky,
zapísaná v zozname správcov MS SR pod číslom S 1525 (ďalej len „Správca“). Správca v súlade s ustanovením
§ 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený majetok
tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka. V
zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR
Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak
veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa
veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na základe
uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka, ich
predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.

V Nových Zámkoch dňa 03.9.2020
JUDr. Zuzana Szabóová, SKP

K067577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhyňa 153, 937 01 Sikenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/197/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/197/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zámeru zostaviť Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty podľa §167u ZKR

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, ako správca dlžníka Karol
Nagy, nar. 01.3.1957, bytom Trhyňa 153, 937 01 Sikenica,č.k. 23OdK/197/2019 v zmysle §167u ods.1 Zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer
zostaviť Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nových Zámkoch dňa 03.09.2020

K067578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Barkóczy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 225/82, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/209/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/209/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca dlžníka: Anton
Barkóczy, nar.22.12.1986, bytom Pohronský Ruskov, Hlavná č. 225/82 (ďalej len „dlžník“), týmto oznamuje v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo VÚB, a.s. ako účet č. SK87
0200 0000 0026 0634 0172 Do poznámky uviesť číslo spisovej značky konkurzu.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
§ 167l ods. (5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5
až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32 ods. (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.
§ 32 ods. (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.
§ 32 ods. (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.
§ 32 ods. (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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danis Leonard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoondrejská ul. 1106 / 12, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/206/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/206/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Erik Štorek, súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Leonard Danis, nar. 01.08.1982,
bytom Svätoondrejská 1106/12, 945 01 Komárno, týmto oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese Bezručova 16, Nové Zámky na 2. poschodí, a to pondelok až štvrtok v
pracovnom čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod a v piatok od 08:00 do 14:00 hod s tým,
že termín nahliadnutia do spisu je potrebné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0950 183 264.

V Nových Zámkoch dňa 3.9.2020
Mgr. Erik Štorek, správca

K067580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danis Leonard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoondrejská ul. 1106 / 12, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/206/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/206/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: Leonard Danis, nar. 01.08.1982, bytom Svätoondrejská 1106/12, 945 01
Komárno, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) Zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo
výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávok na bankový účet vedený banka Slovenská sporiteľňa, a.s., pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Číslo účtu: IBAN SK93 0900 0000 0051 6578 5806

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Erik Štorek, správca

K067581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Barkóczy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 225/82, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/209/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/209/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca majetku dlžníka Anton Barkóczy, nar.22.12.1986, bytom Pohronský Ruskov,
Hlavná č. 225/82, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 h do 15,00
h.
Termín je potrebné dohodnúť
szaboova.spravca@gmail.com.

si

na

tel.č.

0948

097 397,

0915

741 258

alebo

e-mailom:

V Nových Zámkoch dňa 03.09.2020
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K067582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakab Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 318 / 7, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/96/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/96/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správa z poukazom na podanie veriteľa Slovenská konsolidačná a. s. zo dňa 02.09.2020 upravuje súpis majetku
oddelenej podstaty nasledovne:
Súpis majetku oddelenej podstaty
dlžníka
Attila Jakab, nar. 06.11.1976, trvale bytom Novozámocká cesta 318/7, 93 42 Gbelce
správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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značka správcu S 1485

Pozemok
LV Pozemok
Registra
KN
parcelné č.
255 1512
255 1513
255 1514

Katastrálne
„E“ územie
Štúrovo
Štúrovo
Štúrovo

Obec

Druh pozemku

Štúrovo Záhrada
Štúrovo Zastavaná
nádvorie
Štúrovo Zastavaná
nádvorie

Výmera
v m2

Štát Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

plocha

339
a 21

SR
SR

1/10
1/10

400,- Euro
200,- Euro

plocha

a 446

SR

1/10

400,- Euro

Stavby
LV Stavba
Súpisné číslo Popis stavby Katastrálne územie Obec
Štát Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
255 Na parcele č. 1514 1098
Rodinný dom Štúrovo
Štúrovo SR 1/10
3400,- Euro

Záložné právo v prospech SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, IČO: 424995000014, podľa , Z
7046/20 zo dňa 11.11.2014, na Nehnuteľnosti evidované v Katastri nehnuteľností, Okresný úrad Nové Zámky,
katastrálny odbor, okres Nové Zámky, obec Štúrovo, katastrálne územie Štúrovo: -na liste vlastníctva č. 255
Nehnuteľnosti vo vlastníctve Jakab Attila, r. Jakab, dátum narodenia 06.11.1976, bytom Novozámocká cesta
č.318/7, 94342 Gbelce, Podiel 1/10 a to Parcely registra C evidované na katastrálnej mape :parc.č. 1512 záhrada
o výmere 339 m2, parc.č. 1513 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, parc.č. 1514 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 446 m2 Stavby : rodinný dom súp.č.1098 na parc.č. 1514, spoluvl. podiel 1/10. Záložné právo
zriadené rozhodnutím Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
č.9400503/5/4505037/2014/Sen zo dňa 06.10.2014, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 31-46.
Zabezpečená suma 1802,18 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 1.

Záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná a. s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005,
podľa , Z 7046/20 zo dňa 11.11.2014, na Nehnuteľnosti evidované v Katastri nehnuteľností, Okresný úrad Nové
Zámky, katastrálny odbor, okres Nové Zámky, obec Štúrovo, katastrálne územie Štúrovo: -na liste vlastníctva č.
255 Nehnuteľnosti vo vlastníctve Jakab Attila, r. Jakab, dátum narodenia 06.11.1976, bytom Novozámocká cesta
č.318/7, 94342 Gbelce, Podiel 1/10 a to Parcely registra C evidované na katastrálnej mape :parc.č. 1512 záhrada
o výmere 339 m2, parc.č. 1513 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, parc.č. 1514 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 446 m2 Stavby : rodinný dom súp.č.1098 na parc.č. 1514, spoluvl. podiel 1/10. Záložné právo
zriadené rozhodnutím Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
č.9400503/5/4505037/2014/Sen zo dňa 06.10.2014, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 29.
Zabezpečená suma 189,24 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 1.

V Komárne dňa 03.09.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakab Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 318 / 7, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/96/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/96/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Správa zverejňuje s poukazom na podanie veriteľa prihlásenej pohľadávky Slovenská konsolidačná a. s. zo dňa
02.09.2020 konečný návrh rozdelenia výťažku majektu zapísaného v súpise majetku oddelenej podstaty
nasledovne:

Rozvrh výťažku
pre zabezpečených veriteľov
vyhotovený podľa ust. § 96 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení ďalších zmien
a doplnkov

JUDr. Ľubomírou Beňovou, správcom konkurznej podstaty dlžníka

Attila Jakab, nar. 06.11.1976, trvale bytom Novozámocká cesta 318/7, 943 42 Gbelce

ustanovená uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 27OdK/96/2020-17 zo dňa 27.03.2020

po speňažení majetku zapísaného v súpise majetku oddelenej podstaty vydáva nasledovný rozvrh výťažku
majetku pre zabezpečených veriteľov:

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

A/ Stručný priebeh konkurzného konania

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

V priebehu konkurzu bol zistený majetok dlžníka spísaný v súpise majetku oddelenej podstaty a zverejnený
v Obchodnom vestníku podaním zo dňa 25.08.2020 to nasledovný:

Pozemok
LV Pozemok
Registra
KN
parcelné č.
255 1512
255 1513
255 1514

Katastrálne
„E“ územie
Štúrovo
Štúrovo
Štúrovo

Obec

Druh pozemku

Štúrovo Záhrada
Štúrovo Zastavaná
nádvorie
Štúrovo Zastavaná
nádvorie

Výmera
v m2

Štát Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

plocha

339
a 21

SR
SR

1/10
1/10

400,- Euro
200,- Euro

plocha

a 446

SR

1/10

400,- Euro

Stavby
LV Stavba
Súpisné číslo Popis stavby Katastrálne územie Obec
Štát Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
255 Na parcele č. 1514 1098
Rodinný dom Štúrovo
Štúrovo SR 1/10
3400,- Euro

Záložné právo v prospech SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, IČO: 424995000014, podľa , Z
7046/20 zo dňa 11.11.2014, na Nehnuteľnosti evidované v Katastri nehnuteľností, Okresný úrad Nové Zámky,
katastrálny odbor, okres Nové Zámky, obec Štúrovo, katastrálne územie Štúrovo: -na liste vlastníctva č. 255
Nehnuteľnosti vo vlastníctve Jakab Attila, r. Jakab, dátum narodenia 06.11.1976, bytom Novozámocká cesta
č.318/7, 94342 Gbelce, Podiel 1/10 a to Parcely registra C evidované na katastrálnej mape :parc.č. 1512 záhrada
o výmere 339 m2, parc.č. 1513 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, parc.č. 1514 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 446 m2 Stavby : rodinný dom súp.č.1098 na parc.č. 1514, spoluvl. podiel 1/10. Záložné právo
zriadené rozhodnutím Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
č.9400503/5/4505037/2014/Sen zo dňa 06.10.2014, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 31-46.
Zabezpečená suma 1802,18 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 1.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná a. s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005,
podľa , Z 7046/20 zo dňa 11.11.2014, na Nehnuteľnosti evidované v Katastri nehnuteľností, Okresný úrad Nové
Zámky, katastrálny odbor, okres Nové Zámky, obec Štúrovo, katastrálne územie Štúrovo: -na liste vlastníctva č.
255 Nehnuteľnosti vo vlastníctve Jakab Attila, r. Jakab, dátum narodenia 06.11.1976, bytom Novozámocká cesta
č.318/7, 94342 Gbelce, Podiel 1/10 a to Parcely registra C evidované na katastrálnej mape :parc.č. 1512 záhrada
o výmere 339 m2, parc.č. 1513 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, parc.č. 1514 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 446 m2 Stavby : rodinný dom súp.č.1098 na parc.č. 1514, spoluvl. podiel 1/10. Záložné právo
zriadené rozhodnutím Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
č.9400503/5/4505037/2014/Sen zo dňa 06.10.2014, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 29.
Zabezpečená suma 189,24 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 1.

Počas konkurzu došlo k speňaženiu majetku dlžníka vedeného ako Pozemky a Stavby vo výške 1218,- Euro.
Predmet predaja bol zverejnený v súpise majetku v Obchodnom vestníku č. OV 66/2020 zo dňa 03.04.2020. Vo
verejnom ponukovom konaní zverejnenom v obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa 08.06.2020 bola stanovená
minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky v zmysle ust. § 167n v spojení s ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov. Do I. kola ponukového
konania zaslal najvyššiu ponuku záujemca vo výške 1218,- Euro. Dlžník bola poučený správcom o priebehu
speňažovania uvedeného majetku ako aj o práve oprávnených osôb predmetný majetok z konkurzu vykúpiť a na
úvodním stretnutí so správcom dňa 06.04.2020 uviedol, že súhlasí s predajom svojho majetku oprávnenej osobe
podľa ust. § 167r zákona č. 7/2005 Z. z.. Po ukončení I. kola ponukového konania prejavila záujem o kúpu
predmetného majetku oprávnená osoba dlžníka podľa ust. § 167r ods. 2 a nasledovné zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, a to manželka dlžníka ako kupujúci, s čím dlžník súhlasil a oprávnená osoba
uhradila najvyššiu ponuku dosiahnutú v I. kole ponukového konania dňa 29.06.2020 vo výške 1218,- Euro, t. j.
v lehote do 10 dní od ukončenia ponukového konania.

Celkový výťažok zo speňaženia majetku dlžníka zapísaného v oddelenej podstate tak predstavuje sumu vo výške
1218,- Euro.

B/ Zákonná úprava rozvrhu

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,

§ 167n Speňaženie nehnuteľnosti
(1)Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za primeraného použitia
osobitného predpisu.8) Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží ako hnuteľnú vec.

§ 167p Speňaženie hnuteľných vecí
(1) Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom
konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na
predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
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(2) 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.
(3) Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné
veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac, písomný pokyn je oprávnený uložiť ten,
ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.

§ 167r Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) 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.
(2) 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.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

§ 167t Náklady konkurzu
(1) Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v tomto
poradí:
a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d) preddavok na trovy znaleckého posudku,
e) úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo schôdzou veriteľov.
(2) Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne, nehospodárne alebo
nedôvodne vynaloženými nákladmi.

§ 167u Rozvrh výťažku
(1) Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými
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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.
(4) Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol realizovaný v rozpore s
pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.
§ 20 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
33,
19
eura
16
%,
b)
zo
sumy
výťažku
nad
33,
19
eura
15
%,
c)
zo
sumy
výťažku
nad
331,
94
eura
14
%,
d)
zo
sumy
výťažku
nad
3
319,
39
eura
13
%,
e)
zo
sumy
výťažku
nad
33
193,
92
eura
12
%,
f)
zo
sumy
výťažku
nad
331
939,
19
eura
3
%,
g) zo sumy výťažku nad 3 319 391, 89 eura 1 %.

Položka č. 5 sadzobníka zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch:

0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom
d) Za konkurzné
rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa
konanie
podľa
platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol
osobitného
zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku
predpisu3f)
zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol
zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu

C/ Speňaženie oddelenej podstaty

Oddelenú podstatu tvorí majetok dlžníka a to:

Pozemok
LV Pozemok
Registra
KN
parcelné č.
255 1512
255 1513
255 1514

Katastrálne
„E“ územie
Štúrovo
Štúrovo
Štúrovo

Obec

Druh pozemku

Štúrovo Záhrada
Štúrovo Zastavaná
nádvorie
Štúrovo Zastavaná
nádvorie

Výmera
v m2

Štát Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

plocha

339
a 21

SR
SR

1/10
1/10

400,- Euro
200,- Euro

plocha

a 446

SR

1/10

400,- Euro
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Stavby
LV Stavba
Súpisné číslo Popis stavby Katastrálne územie Obec
Štát Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
255 Na parcele č. 1514 1098
Rodinný dom Štúrovo
Štúrovo SR 1/10
3400,- Euro

Záložné právo v prospech SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, IČO: 424995000014, podľa , Z
7046/20 zo dňa 11.11.2014, na Nehnuteľnosti evidované v Katastri nehnuteľností, Okresný úrad Nové Zámky,
katastrálny odbor, okres Nové Zámky, obec Štúrovo, katastrálne územie Štúrovo: -na liste vlastníctva č. 255
Nehnuteľnosti vo vlastníctve Jakab Attila, r. Jakab, dátum narodenia 06.11.1976, bytom Novozámocká cesta
č.318/7, 94342 Gbelce, Podiel 1/10 a to Parcely registra C evidované na katastrálnej mape :parc.č. 1512 záhrada
o výmere 339 m2, parc.č. 1513 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, parc.č. 1514 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 446 m2 Stavby : rodinný dom súp.č.1098 na parc.č. 1514, spoluvl. podiel 1/10. Záložné právo
zriadené rozhodnutím Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
č.9400503/5/4505037/2014/Sen zo dňa 06.10.2014, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 31-46.
Zabezpečená suma 1802,18 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 1.

Záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná a. s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005,
podľa , Z 7046/20 zo dňa 11.11.2014, na Nehnuteľnosti evidované v Katastri nehnuteľností, Okresný úrad Nové
Zámky, katastrálny odbor, okres Nové Zámky, obec Štúrovo, katastrálne územie Štúrovo: -na liste vlastníctva č.
255 Nehnuteľnosti vo vlastníctve Jakab Attila, r. Jakab, dátum narodenia 06.11.1976, bytom Novozámocká cesta
č.318/7, 94342 Gbelce, Podiel 1/10 a to Parcely registra C evidované na katastrálnej mape :parc.č. 1512 záhrada
o výmere 339 m2, parc.č. 1513 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, parc.č. 1514 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 446 m2 Stavby : rodinný dom súp.č.1098 na parc.č. 1514, spoluvl. podiel 1/10. Záložné právo
zriadené rozhodnutím Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
č.9400503/5/4505037/2014/Sen zo dňa 06.10.2014, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 29.
Zabezpečená suma 189,24 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 1.

D/ Pohľadávky proti podstate

Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate bol zostavený správcom po speňažením majetku oddelenej
podstaty a všeobecnej podstaty a oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate spolu so zámerom
zostaviť rozvrh výťažku oddelenej podstaty bol podaný na zverejnenie v obchodnom vestníku dňa 25.08.2020.
K majetku oddelenej podstaty boli priradené pohľadávky proti podstate, ktorých celková hodnota pohľadávok proti
podstate predstavuje sumu vo výške 400,56 Euro (podiel majetku oddelenej podstaty predstavoval na
celkovej sume pohľadávok proti podstate podiel 89% a podiel majetku všeobecnej podstaty, ktorej
výťažok bol vo výške 155,- Euro predstavoval na celkovej sume pohľadávok proti podstate podiel 11%)
pozostávajúce z nasledovných položiek:

Pohľadávky proti oddelenej podstate:

Veriteľ
/názov
porado
alebo
IČ
vé
meno a O
číslo
priezvis

Prihláse
Zistená
ná
suma
celková
prihláse
suma
nej
pohľadá
pohľadá
vky proti

Deň
priradeni
Uznané
a sumy čas
poradie rozsah
prihláse uspokoje uspokoj. uspokoje
nej
nia
pohľadá nia
pohľadá
vky

Prihláse
ný
Deň
právny
vzniku
dôvod
pohľadá
vzniku
vky
pohľadá

Iné
deň
doručenia
Deň
skutočn
prihlášky/obozná
uznania
osti
menia
sa
pohľadá
uvedené
pohľadávky
vky
správco
správcovi
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vky proti
vky
podstate

ko /

1

JUDr.
Ľubomíra
Beňová,
42
správca,
19
so
9 128,16
sídlom
66
Záhradní
2
cka 10,
945 01
Komárno

128,16

Konkurzy a reštrukturalizácie
pohľadá
vky
vky
29.06.20 29.06.202
20
0
1,
2,
podľa
ust.
§
167t
128,16
zákona č.
7/2005 Z.
z.
29.06.20 29.06.202
20
0

2

JUDr.
Ľubomíra
Beňová,
42
správca,
19
so
9 89
sídlom
66
Záhradní
2
cka 10,
945 01
Komárno

3

Okresný
súd Nitra

4

JUDr.
Ľubomíra
Beňová,
42
správca,
19
so
9 180,40
sídlom
66
Záhradní
2
cka 10,
945 01
Komárno

3

89

3

180,40

1,
2,
podľa
ust.
§
167t
89
zákona č.
7/2005 Z.
z.

25.08.20 25.08.202 1,
2,
20
0
podľa
ust.
§
167t
3
zákona č.
7/2005 Z.
z.
25.08.20 25.08.202
20
0
1,
2,
podľa
ust.
§
167t
180,40
zákona č.
7/2005 Z.
z.

pohľadá
vky

Deň vydania: 08.09.2020
správcovi

29.06.20
29.06.20 29.06.2020
20
Paušálna 20
odmena
správcu
za
vedenie
kancelári
e vrátane
DPH

m

Oddelená
podstata

29.06.20 Paušálna 29.06.20 29.06.2020
20
odmena 20
správcu
za
vedenie
konkurzu
vrátane
DPH po
odpočíta
ní
preddavk
u
vo
výške
500,Euro
25.08.20
25.08.20 25.08.2020
20
Súdny
20
poplatok
za
vedenie
konkurzu

Oddelená
podstata

25.08.20
25.08.20 25.08.2020
20
Paušálna 20
odmena
správcu
zo
speňažen
ia
vrátane
DPH

Oddelená
podstata

Oddelená
podstata

E/ Určenie sumy na zabezpečenie sporných pohľadávok

V súlade s ust. § 99 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca určil sumu vo výške 0,- Euro
ako sumu potrebnú na zabezpečenie uspokojenia sporných pohľadávok.

F/ Nezabezpečený veritelia prihlásených pohľadávok

Majetok oddelenej podstaty bol spísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty pre zabezpečených veriteľov:
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P. č. v KZP
31-46

29

1

Prihláška č.
1

Konkurzy a reštrukturalizácie

Veriteľ /názov alebo meno a priezvisko /
SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra

Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava

Deň vydania: 08.09.2020

IČO Zistená suma prihlásenej pohľadávky
1802,18

35776005

189,24

II. Rozvrhová časť

Po úplnom speňažení majetku oddelenej podstaty dlžníka a po odčítaní pohľadávok proti podstate pridelených
k oddelenej podstate bude zabezpečeným veriteľom rozvrhnutá nasledovná suma výťažku zo speňaženia
majetku všeobecnej podstaty dlžníka – 817,44 Euro. Nakoľko ide o sumu, ktorá nepostačuje na úhradu riadne
prihlásených a zistených pohľadávok zabezpečených veriteľov v 1. poradí bolo navrhnuté uspokojenie
zabezpečených veriteľov dlžníka nasledovne:
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Prihláška č.
1

Konkurzy a reštrukturalizácie

Veriteľ /názov alebo meno a priezvisko /
SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra

Podiel uspokojenia

zo speňaženia

90,50%

1

IČO Zistená suma prihlásenej pohľadávky
1802,18

Suma výťažku

v%

29

Deň vydania: 08.09.2020

739,78 Euro

Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava

9,50%

35776005

189,24

77,66 Euro

v Komárne dňa 03.09.2020

.......................................................
JUDr.
Ľubomíra Beňová
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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K067584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Király
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 473/1, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/105/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/105/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 1.4.2020, sp.zn: 27OdK/105/2020-22 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Jozef Király, nar. 3.7.1960, bytom Mostová 473/1, 946 03 Kolárovo, 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. 70/2020 dňa 9.4.2020.
JUDr. Richard Schwarz, správca dlžníka - Jozef Király, nar. 3.7.1960, bytom Mostová 473/1, 946 03 Kolárovo,
Slovenská republika, sp.zn: 27OdK/105/2020 v zmysle §167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“)
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K067585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Barkóczy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 225/82, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/209/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/209/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec: Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Invitation to lodge a claim for foreign creditors
Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike na prihlásenie pohľadávky v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors who have their domicile or registered seat in other EU member
state than in the Slovak Republic according to the Council Regulation /EÚ/ No. 2015/848 of 20th May 2015 on
insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
úpadcu – Anton Barkóczy, nar.22.12.1986, Pohronský Ruskov 935 62, Hlavná č. 225/82 (ďalej len „úpadca") Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/209/2020-18 zo dňa 26.8.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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According to the Direction of European Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Anton Barkóczy, date of birth 22nd of december 1986, place of domicil 935 62 Pohronský Ruskov,
Hlavná 225/82 (hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District
Court in Nitra, No. 27OdK/209/2020 dated 26th of august 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 26.08.2020 zverejnením v OV 170/2020 dňa 03.09.2020 pod
značkou K066363. The bankruptcy was declared on 26th of august 2020 publication in OV 170/2020
(https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) on 3rd of september brand K066363. 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 Spisová značka súdneho
spisu: 27OdK/209/2020 S1525 Sídlo správcu: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky. Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra 1 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o
Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Obchodný vestník 170/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania:03.09.2020 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 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. Zuzana Szabóová, správca, L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky,
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 address: JUDr. Zuzana Szabóová, with residence at L.Kassáka 8,
940 01 Nové Zámky. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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. 2 BRA). 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 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). Vydáva Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk Obchodný vestník 170/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.09.2020).
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). K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Documents prooving the information provided in the registration form
have to be enclosed to the registration form.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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). 4 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk Obchodný vestník 170/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania:
03.09.2020. The truste 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 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 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. 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 Council No. 2015/848 dated 20th May
2015.
Nové Zámky 03.09.2020
JUDr. Zuzana Szabóová, správca dlžníka

K067586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagy Rigó, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 2561/2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/206/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/206/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Podunajská konkurzná k.s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, správca konkurznej podstaty Dlžníka:
Mgr. Eva Nagy Rigó, nar.: 15.02.1978, bytom Tolstého 2561/2, 945 01 Komárno, konanie vedené Okresným
súdom Nitra pod č. k. 31OdK/206/2020 v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom
ústave TATRA BANKA a.s., pobočka Štúrovo, č. účtu: IBAN SK31 1100 0000 0029 4607 0172. Kaucia sa skladá
vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do
správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 31OdK_206_2020 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré
možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár
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K067587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maliňák Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1276 / 25, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/214/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/214/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca dlžníka Tibor Maliňák, nar. 30.11.1974, bytom: Rybárska 1276/25, časť Staré
Mesto, 949 01 Nitra, SR podnikajúci pod obchodným menom: Tibor Maliňák, IČO: 37 078 771, so sídlom:
Rybárska č. 1276/25, časť Staré Mesto, 949 01 Nitra, SR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v
UniCredit Bank a.s., číslo účtu: SK 89 1111 0000 0010 5883 6446, VS: 0214, v správe pre adresáta uviesť:
Maliňák.
Poučenie : Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet
správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, v zmysle §-u 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov).

K067588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakab Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 318 / 7, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/96/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/96/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správa upravuje s poukazom na podanie veriteľa Slovenská konsolidačná a. s., so sídlom v Bratislave zo dňa
02.09.2020 konečný návrh výťažku z majetku zapísaného vo všeobecnej podstate dlžníka nasledovne:
Rozvrh výťažku
pre nezabezpečených veriteľov
vyhotovený podľa ust. § 96 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení ďalších zmien
a doplnkov

JUDr. Ľubomírou Beňovou, správcom 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

172

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

Attila Jakab, nar. 06.11.1976, trvale bytom Novozámocká cesta 318/7, 943 42 Gbelce

ustanovená uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 27OdK/96/2020-17 zo dňa 27.03.2020

po speňažení majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty vydáva nasledovný rozvrh výťažku
majetku pre nezabezpečených veriteľov:

I. Všeobecná časť

A/ Stručný priebeh konkurzného konania

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

V priebehu konkurzu bol zistený majetok dlžníka spísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty a zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 66/2020 zo dňa 03.04.2020 to nasledovný:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:

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

173

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Popis

Výrobné číslo

Prívesný
vozík

VIN: U5HV0630121RB0888 NZ 991YD, rok
zodpovedá veku

Škoda
up

Pick VIN:
TMBDEF200S5076103

Stav opotrebenia
výroby

2002,

NZ 364CU, nepojazdné

technický

Deň vydania: 08.09.2020

Spoluvlastnícky
podiel
stav 1/1

1/1

Súpisová
hodnota
100,- Euro

200,- Euro

Počas konkurzu došlo k speňaženiu majetku dlžníka vedeného ako Hnuteľné veci – prívesný vozík vo výške 155,Euro.

Predmet predaja bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa 08.06.2020 a to predaj záujemcovi za
najvyššiu ponuku, pričom ponuky bolo potrebné doručovať správcovi na adresu sídla správcu do 24.06.2020 do
10.00 hod. Do ponukového konania zaslal ponuku kupujúci za ponúknutú kúpnu cenu vo výške 155,- Euro a táto
bola vyhodnotená správcom ako najvyššia ponuka. Po ukončení I. kola ponukového konania prejavila záujem
o kúpu predmetného majetku oprávnená osoba dlžníka podľa ust. § 167r ods. 2 a nasledovné zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii, a to manželka dlžníka ako kupujúci, s čím dlžník súhlasil a oprávnená osoba
uhradila najvyššiu ponuku dosiahnutú v I. kole ponukového konania dňa 29.06.2020 vo výške 155,- Euro, t. j.
v lehote do 10 dní od ukončenia ponukového konania.

Správca v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vylúčil súpisovú zložku majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka
nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť v ani v treťom kole verejného ponukového konania
a teda prestal podliehať konkurzu, a to nasledovný:

Hnuteľné veci:

Popis
Škoda Pick up

Výrobné číslo
VIN: TMBDEF200S5076103

Stav opotrebenia
NZ 364CU, nepojazdné

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
200,- Euro

B/ Zákonná úprava rozvrhu

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,

§ 167n Speňaženie nehnuteľnosti
(1)Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za primeraného použitia
osobitného predpisu.8) Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží ako hnuteľnú vec.

§ 167p Speňaženie hnuteľných vecí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

174

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

(1) Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom
konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na
predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
(2) 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.
(3) Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné
veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac, písomný pokyn je oprávnený uložiť ten,
ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.

§ 167r Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) 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.
(2) 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.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

§ 167t Náklady konkurzu
(1) Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v tomto
poradí:
a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d) preddavok na trovy znaleckého posudku,
e) úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo schôdzou veriteľov.
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(2) Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne, nehospodárne alebo
nedôvodne vynaloženými nákladmi.

§ 167u 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.
(4) Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol realizovaný v rozpore s
pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.
§ 20 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
33,
19
eura
16
%,
b)
zo
sumy
výťažku
nad
33,
19
eura
15
%,
c)
zo
sumy
výťažku
nad
331,
94
eura
14
%,
d)
zo
sumy
výťažku
nad
3
319,
39
eura
13
%,
e)
zo
sumy
výťažku
nad
33
193,
92
eura
12
%,
f)
zo
sumy
výťažku
nad
331
939,
19
eura
3
%,
g) zo sumy výťažku nad 3 319 391, 89 eura 1 %.

Položka č. 5 sadzobníka zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch:

0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom
d) Za konkurzné
rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa
konanie
podľa
platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol
osobitného
zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku
predpisu3f)
zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol
zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu

C/ Speňaženie všeobecnej podstaty

Všeobecnú podstatu tvorí majetok dlžníka a to:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
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Popis

Výrobné číslo

Stav opotrebenia

Prívesný
vozík

VIN:
U5HV0630121RB0888

NZ 991YD, rok
zodpovedá veku

výroby

2002,

technický

Deň vydania: 08.09.2020

Spoluvlastnícky
podiel
stav 1/1

Súpisová
hodnota
100,- Euro

D/ Pohľadávky proti podstate

Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate bol zostavený správcom po speňažením majetku všeobecnej
podstaty a oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate spolu so zámerom zostaviť rozvrh výťažku
všeobecnej podstaty bol podaný na zverejnenie v obchodnom vestníku dňa 25.08.2020. K majetku všeobecnej
podstaty boli priradené pohľadávky proti podstate, ktorých celková hodnota pohľadávok proti podstate predstavuje
sumu vo výške 49,14 Euro (podiel majetku oddelenej podstaty, ktorá bola speňažená vo výške 1218,- Euro
predstavoval na celkovej sume pohľadávok proti podstate podiel 89% a podiel majetku všeobecnej
podstaty, ktorej výťažok bol vo výške 155,- Euro predstavoval na celkovej sume pohľadávok proti
podstate podiel 11%) pozostávajúce z nasledovných položiek:

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Veriteľ
/názov
porado
alebo
IČ
vé
meno a O
číslo
priezvis
ko /

1

2

4

Prihláse
Zistená
ná
suma
celková
prihláse
suma
nej
pohľadá
pohľadá
vky proti
vky
podstate

JUDr.
Ľubomíra
Beňová,
42
správca,
19
so
9 15,84
sídlom
66
Záhradní
2
cka 10,
945 01
Komárno

JUDr.
Ľubomíra
Beňová,
42
správca,
19
so
9 11
sídlom
66
Záhradní
2
cka 10,
945 01
Komárno

JUDr.
Ľubomíra
Beňová,
42
správca,
19
so
9 22,30
sídlom
66
Záhradní
2
cka 10,

15,84

Deň
priradeni
Uznané
a sumy čas
poradie rozsah
prihláse uspokoje uspokoj. uspokoje
nej
nia
pohľadá nia
pohľadá
vky
vky
29.06.20 29.06.202
20
0
1,
2,
podľa
ust.
§
167t
15,84
zákona č.
7/2005 Z.
z.

Prihláse
ný
Deň
Deň
právny
vzniku
uznania
dôvod
pohľadá
pohľadá
vzniku
vky
vky
pohľadá
vky
29.06.20
29.06.20
20
Paušálna 20
odmena
správcu
za
vedenie
kancelári
e vrátane
DPH

29.06.20 29.06.202
20
0

29.06.20 Paušálna 29.06.20 29.06.2020
20
odmena 20
správcu
za
vedenie
konkurzu
vrátane
DPH po
odpočíta
ní
preddavk
u
vo
výške
500,Euro
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DPH

E/ Určenie sumy na zabezpečenie sporných pohľadávok

V súlade s ust. § 99 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca určil sumu vo výške 0,- Euro
ako sumu potrebnú na zabezpečenie uspokojenia sporných pohľadávok.

F/ Nezabezpečený veritelia prihlásených pohľadávok

Majetok všeobecnej podstaty bol spísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov:

P. č. v KZP
1-9

10-13

Prihláška č.
1

1

Veriteľ /názov alebo meno a priezvisko /
SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra

Intrum Slovakia, s. r. o., Mýtna 48, Bratislava

IČO Zistená suma prihlásenej pohľadávky
839,06

35831154

3437,46
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14-17

18

1 Sociálna poisťovňa a. s., Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava

1

19-28

30

Konkurzy a reštrukturalizácie

30807484

M. B. A. Financie s. r. o., Gusevova 1415/6, Bratislava

36754404

1 Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s., Panónska cesta 2, Bratislava

1

1

1054,90

15874,93

35937874

Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava

31-46

Deň vydania: 08.09.2020

5224,54

35776005

SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra

151,05

984,74

II. Rozvrhová časť

Po úplnom speňažení majetku všeobecnej podstaty dlžníka a po odčítaní pohľadávok proti podstate pridelených
k všeobecnej podstate bude nezabezpečeným veriteľom rozvrhnutá nasledovná suma výťažku zo speňaženia
majetku všeobecnej podstaty dlžníka – 105,86 Euro. Nakoľko ide o sumu, ktorá nepostačuje na úhradu riadne
prihlásených a zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov bolo navrhnuté uspokojenie nezabezpečených
veriteľov úpadcu pomerne nasledovne:

P. č. v KZP
1-9
31-46

Prihláška č.

Veriteľ /názov alebo meno a priezvisko /

1
1-16

SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra

IČO Zistená suma prihlásenej pohľadávky
1823,80
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Podiel

Rozsah

Uspokojenia

6,62 %

10-13

14-17

Intrum Slovakia, s. r. o., Mýtna 48, Bratislava

35831154

1

57,58%

19-28

18,95%

3437,46

13,20 Euro

1 Sociálna poisťovňa a. s., Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava

3,83%

18

uspokojenia

7,- Euro

1

12,47%

Deň vydania: 08.09.2020

30807484

1054,90

4,05 Euro

M. B. A. Financie s. r. o., Gusevova 1415/6, Bratislava

36754404

15874,93

60,95 Euro

1 Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s., Panónska cesta 2, Bratislava

35937874

20,06 Euro
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5224,54

Obchodný vestník 173/2020

30

1

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava

0,55%

Deň vydania: 08.09.2020

35776005

151,05

0,60 Euro

v Komárne dňa 03.09.2020
.......................................................
JUDr.
Ľubomíra Beňová
správca

K067589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maliňák Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1276 / 25, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/214/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/214/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca dlžníka: Tibor Maliňák, nar. 30.11.1974, bytom: Rybárska 1276/25, časť Staré
Mesto, 949 01 Nitra, SR podnikajúci pod obchodným menom: Tibor Maliňák, IČO: 37 078 771, so sídlom:
Rybárska č. 1276/25, časť Staré Mesto, 949 01 Nitra, SR, oznamuje, že do správcovského spisu možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do
12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia do
spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/11 78 80, resp.: e-mailom na : hipprobert.skp@gmail.com. JUDr.
Róbert Hipp, MBA – správca

K067590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maliňák Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1276 / 25, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/214/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/214/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES, ako správca dlžníka:
Tibor Maliňák, nar. 30.11.1974, bytom: Rybárska 1276/25, časť Staré Mesto, 949 01 Nitra, SR, podnikajúci pod
obchodným menom: Tibor Maliňák, IČO: 37 078 771, so sídlom: Rybárska č. 1276/25, časť Staré Mesto, 949 01
Nitra, SR, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra 27OdK/214/2020 zo dňa 26.8.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 170/2020 dňa 03.09.2020. Dňom 4.9.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Róbert Hipp, MBA, Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, k číslu konania: 27OdK/214/2020 S 1487. 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 ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justiceg.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. Na prihlášky, ktoré nebudú
spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom konaní
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZoKR. Invitation to lodge a
claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May
2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the District Court in Nitra,
No. 27OdK/214/2020 dated 26.8.2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: Tibor Maliňák, nar.
30.11.1974, bytom: Rybárska 1276/25, časť Staré Mesto, 949 01 Nitra, SR podnikajúci pod obchodným menom:
Tibor Maliňák, IČO: 37 078 771, so sídlom: Rybárska č. 1276/25, časť Staré Mesto, 949 01 Nitra, SR,. This
resolution of the District Court Nitra was published in Commercial Bulletin no. 170/2020 on 3.9.2020
Bankruptcy was declared on 4.9.2020. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuralization Act (hereinafteronly „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 prodecure in one original to the
bankruptcy trustee to the adress: JUDr. Róbert Hipp, MBA, ul. Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, Slovenská
republika, to the No. 27OdK/214/2020 S1487. 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 satisfaciton of the claim
from the creditor and of the debtor, the legal casue 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 teh insterests;
the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depen 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 applicaton of claim have to
be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form
inclue 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 Saovak 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 Slvoak Republic must proceed according the Council Regulation No. 1346/2000 on
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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insolvency proceedings.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 applicaton of claim or lodgement of claim which will not be delivered in time will not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period
elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.The creditor is responsible for the legitimacy of his
registration according of the BRA.
JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca

K067591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maliňák Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1276 / 25, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/214/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/214/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník vyhlásil, že za posledné tri roky nevlastnil majetok väčšej hodnoty (podanie 9200848140).
Dlžník vyhlásil, že v súčasnosti nevlastní žiaden aktuálny majetok (podanie 9200848140).

K067592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Szűcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1326/5, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/114/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/114/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2. kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Tímea Szűcs, nar. 16.02.1982, bytom Nová 1326/5, 947 01 Hurbanovo,
spis. zn.: 30OdK/114/2020 vyhlásil 2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do
súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 158/2020 zo dňa 17.08.2020 pod číslom
K062685).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 12.08.2020 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 02.09.2020.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo Seat Alhambra
Komfort) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nitre, dňa 03.09.2020
JUDr. Marek Ďuran, správca

K067593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Szűcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1326/5, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/114/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/114/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca
súlade s ust. §-u 167p ods.
„ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo
zapísanej do súpisu majetku
pod. č. K056001).

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

Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo SEAT ALHAMBRA KOMFORT;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1997;
Farba: modrá metalíza tmavá;
VIN: VSSZZZ7MZVV510343;
Palivo: nafta;
EČV: KN413EK;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 310 000 km), pojazdné na kratšie vzdialenosti, nevyhnutná
oprava motorovej časti (pretekajúca nafta a olej), potrebná výmena palivového čerpadla, výfuku, bŕzd,
skorodovaná a na viacerých miestach poškodená karoséria;
Evidenčný vlastník vozidla: manžel dlžníčky
Súpisová hodnota majetku: 650,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 30OdK/114/2020 – Seat „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 30OdK/114/2020 Tímea Szűcs – Seat - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 22.09.2020 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
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TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 23.09.2020 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 3. kola VPK.

V Nitre, dňa 03.09.2020
JUDr. Marek Ďuran, správca

K067594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Reingraber
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukovo 951 016, 951 016 Svätoplukovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/119/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/119/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Martin Reingraber, nar. 12.03.1960, bytom Obec
Svätoplukovo v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27OdK/119/2020, týmto oznamuje,
že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje,
že konkurz na majetok dlžníka Martin Reingraber, nar. 12.03.1960, bytom Obec Svätoplukovo, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca
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K067595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Eva Lakatošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 1279/29, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/154/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/154/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Eva Lakatošová, nar.: 22.04.1952, bytom Priemyselná 1279/29,
945 01 Komárno v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 23OdK/154/2020, týmto
oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto
oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Eva Lakatošová, nar.: 22.04.1952, bytom Priemyselná 1279/29, 945
01 Komárno, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca

K067596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce č. 50, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/169/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/169/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Gabriela Kovácsová, nar.: 20.03.1984, bytom Šarovce č. 50 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27OdK/169/2020, týmto oznamuje, že v predmetnom
konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka Gabriela Kovácsová, nar.: 20.03.1984, bytom Šarovce č. 50, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
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ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca

K067597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEC SK a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 684 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/37/2017 S-1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/37/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 31 K 37/2017 vedenom na majetok úpadcu
SATEC SK a.s., so sídlom Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36 684 961,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10333/N

Predseda veriteľského výboru:
Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 (ďalej len „SK, a.s.“).

Spis. značka súdneho spisu:
Spisová

značka

Dátum:

31 K 37/2017

správcovského

spisu:

31

K

37/2017

S-1314

písomné hlasovanie „per rollam“ v elektronickej podobe do 27.08.2020

Miesto konania:

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 (sídlo SK, a.s.)

Čas konania:

13:00 hod.

Program:

1)

Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania;

2)
súhlas/nesúhlas s uložením záväzného pokynu – určenie spôsobu speňažovania majetku zaradeného do
oddelenej a všeobecnej podstaty v IV. kole verejného ponukového konania - časť podniku úpadcu (prijatie
uznesenia veriteľského výboru).
Uznesenie č. 1:
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„Veriteľský výbor súhlasí so speňažením časti podniku úpadcu v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. zo dňa 03.08.2020.“
3)

záver.

Prítomní:
Predseda VV: SK, a.s.
Člen VV:

ČSOB Leasing, a. s.; v zast.: Malata, Pružinský, Hegedüs & Partners, s.r.o.;

Člen VV:

Prima banka Slovensko, a.s., v zast.: Sedlačko & Partners, s.r.o.

K bodu 1): Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania:
predseda veriteľského výboru SK, a.s., zvolal zasadnutie veriteľského výboru dňa 06.08.2020 za účelom
hlasovania členov veriteľského výboru písomne „per rollam“ v elektronickej podobe do 27.08.2020 - 13:00 hod.

Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.“

Predseda veriteľského výboru SK, a.s. skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa ustanovenia
§ 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja jeho členovia.

K bodu 2):
súhlas/nesúhlas s uložením záväzného pokynu – určenie spôsobu speňažovania majetku
zaradeného do oddelenej a všeobecnej podstaty v IV. kole verejného ponukového konania - časť podniku úpadcu
(prijatie uznesenia veriteľského výboru).

Hlasovanie:
Za:
SK, a.s.
ČSOB Leasing, a. s.

Proti:
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Zdržal sa:
Prima banka Slovensko, a. s.

Na základe uvedených skutočností, a to počtom hlasov „Za“: 2, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 1, bolo prijaté:
Uznesenie veriteľského výboru č. 1:
„Veriteľský výbor súhlasí so speňažením časti podniku úpadcu v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. zo dňa 03.08.2020.“

K bodu 3): Záver:
predseda veriteľského výboru SK, a.s. skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto
vyčerpaný. Zasadnutie veriteľského výboru bolo dňa 27.08.2020 o 13:15 hod. ukončené.

Zástupca predsedu veriteľského výboru SK, a.s. zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne
ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov veriteľského výboru vo forme písomného hlasovania) Okresnému
súdu Nitra a správcovi Mgr. Petrovi Zvarovi - správca, značka správcu S-1314, so sídlom kancelárie: Obchodná
2, 811 06 Bratislava.

V Bratislave dňa 27.08.2020

Predseda veriteľského výboru:

______________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.

Za správnosť: Mgr. Pavel Králik
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K067598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viszlay Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 152, 946 32 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/210/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/210/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(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
– Erika Viszlay, nar.: 16.03.1971, trvale bytom Iža 152, 946 32 Iža(ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok
Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 24.08.2020, sp. zn. 23OdK/210/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 167/2020 dňa 28.08.2020 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr.
Lukáš Reguli so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, značka správcu: S1897 (ďalej aj len
ako „Správca“).
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According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Erika Viszlay, born on 16.03.1971, with permanent address at Iža 152, 946 32 Iža (hereinafter
referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of 24.08.2020, ref.
No. 23OdK/210/2020 published in the Commercial report No. 167/2020 of 28.08.2020 was proclaimed bankruptcy
of the bankrupt and Mgr. Lukáš Reguli with its office at Štefánikova 9, 949 01 Nitra, ref. No. of trustee: S1897 was
appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

192

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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
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announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 31.08.2020
Nitra, on 31.08.2020
Mgr. Lukáš Reguli, správca dlžníka
Mgr. Lukáš Reguli, trustee of the bankrupt

K067599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viszlay Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 152, 946 32 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/210/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/210/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Erika
Viszlay, nar. 16.03.1971, bytom Iža 152, 946 32 Iža (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 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852764 alebo na e-mail:
spravca@reguli-spravca.sk
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K067600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viszlay Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 152, 946 32 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/210/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/210/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Erika
Viszlay, nar. 16.03.1971, bytom Iža 152, 946 32 Iža (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. SK98 0900 0000 0051 4884 7091,
GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K067601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Štober
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 436, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/113/2020 S1412
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Okresný súd Nitra
28OdK/113/2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

AKTUALIZÁCIA SÚPISU MAJETKU
DOPLNENIE SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

P.č.
2.

Opis súpisovej zložky majetku
Hnuteľná vec – ojazdené osobné motorové vozidlo
SEAT – Cordoba 6L/BBB/SG, 74 kW, r. v. 2005, karoséria AA sedan
ŠPZ: TS951BL, VIN:VSSZZZ6LZ6R062404, farba: červená
Stav: nepojazdné, dočasne vyradené z evidencie

Súpisová hodnota
50 €

V Nitre dňa 03.09.2020
JUDr. Andrea Pállová, správca

K067602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 597/25, 946 14 Zemianska Oľča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/211/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/211/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca dlžníka Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn.: 31OdK/211/2020 zo dňa 24.08.2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Oto Molnár, nar. 12.09.1983, bytom Kostolná 597/25, 946 14 Zemianska Oľča, podnik. pod
obchod. menom: Oto Molnár, s miestom podnikania: Kostolná 597/25, 946 14 Zemianska Oľča, IČO: 44 630 743
a do funkcie správcu bol ustanovený správca JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A,
949 01 Nitra, značka správcu S1412. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 168/2020 zo
dňa 31.08.2020.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Nitra, proc. no. 31OdK/211/2020, dated on 24th August 2020 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor´s assets: Oto Molnár, nar. 12.09.1983, bytom Kostolná 597/25, 946 14 Zemianska Oľča, podnik.
pod obchod. menom: Oto Molnár, s miestom podnikania: Kostolná 597/25, 946 14 Zemianska Oľča, IČO:
44 630 743, and appointed us as the trustee JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra,
the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The above mentioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No. OV 168/2020 dated on 31st August
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Andrea
Pállová, správca so sídlom Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, 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 lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
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In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
V / In Nitra dňa / on 2nd September 2020
JUDr. Andrea Pállová, správca Dlžníka / Debtor´s trustee

K067603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katalin Farkasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seleyho 2961/21, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1990
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/141/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/141/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 02.09.2020 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 542 097 902 so sídlom Boulevard
Haussmann 1, Paríž s prihlásenou sumou 1.894,93 Eur, ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
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K067604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEC SK a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 684 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/37/2017 S-1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/37/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Zvara, správca úpadcu SATEC SK a.s., so sídlom Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36 684 961
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10333/N , na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu, ktorým je zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s. (SZRB) a veriteľský výbor ako zástupcu všeobecnej podstaty (VV) (spolu aj ako „Príslušný orgán“),
zverejňujem týmto
2. kolo verejného ponukového konania na predaj časti podniku SATEC SK a.s.
Predmetom VPK je časť podniku úpadcu, do ktorého patrí:
i.

nehnuteľný majetok zapísaný do oddelenej podstaty SZRB, súpis ktorého bol zverejnený v OV č.
72/2018 dňa 13.04.2018 (K024549) v spojení s OV č. 83/2018 zo dňa 30.04.2018 (K028689) v znení
aktualizácie súpisu zverejnenom v OV č. 212/2018 dňa 05.11.2018 (K083919),
ii. nehnuteľný majetok zapísaný do všeobecnej podstaty podľa súpisu majetku ktorý bol zverejnený v OV
č. 72/2018 dňa 13.04.2018 (K024549) por.č. 9, por. č. 10 a por.č. 25 a
iii. hnuteľné veci zapísané do všeobecnej podstaty ktorých súpis bol zverejnený v OV č. 218/2018 dňa
13.11.2018 (K086692) [nehnuteľný majetok pod písm. i) a ii) a hnuteľné veci pod písm. iii) ďalej aj ako
„Časť podniku“].
Areál, v ktorom sa Časť podniku nachádza, je situovaný v Nitre, mestská časť Horné Krškany, Novozámocká
102, v blízkosti diaľničného obchvatu Nitry a v smere hlavného dopravného ťahu Nitra – Nové Zámky.
Podmienky účasti vo VPK
1. Účasť vo VPK je podmienená registráciou záujemcu do VPK. Záujemca môže požiadať o registráciu
osobne v sídle správcu počas úradných hodín alebo e-mailom zaslaným na adresu
office@zvarapartners.eu. Záujemca je povinný vo svojej žiadosti o registráciu uviesť:

·
·
·
·
·
·

·

Obchodné meno / meno a priezvisko záujemcu
Adresu sídla obchodnej spoločnosti / bydlisko alebo sídlo podnikania fyzickej osoby
IČO, DIČ, IČ DPH / dátum narodenia a súhlas s použitím osobných údajov u fyzickej osoby nepodnikateľa
Tel. kontakt a e-mailovú adresu záujemcu
Kópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra (v prípade ak je záujemca zapísaný
v obchodnom alebo živnostenskom registri )
Zaplatiť registračný poplatok v sume 240,- eur (úpadca je platca DPH, registračný poplatok
predstavuje sumu 200,- eur plus 40,- eur DPH) na účet správcu č.účtu IBAN: SK78 0200 0000 0030
0794 2256, variabilný symbol ICO alebo dátum narodenia (v tvare SSMMRR) alebo do pokladne správcu
počas úradných hodín
Žiadosť o registráciu podpíše štatutárny zástupca záujemcu resp. záujemca, v prípade podpísania
žiadosti o registráciu splnomocnenou osobou priloží záujemca aj udelené splnomocnenie.
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2. Po splnení podmienok registrácie a zaplatení registračného poplatku správca vydá / zašle e-mailom
záujemcovi 1) Podmienky VPK, 2) vzor zmluvy o predaji Časti podniku, 3) Dohodu o zložení zábezpeky a
4) formulár Záväzná ponuka. V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk nebudú uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.

3. Na požiadanie správca umožní registrovanému záujemcovi nahliadnuť do znaleckého posudku č.
272/2017 zo dňa 31.07.2017, ktorý na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností úpadcu vypracoval
znalec Ing. Maroš Murčinko a zabezpečí možnosť obhliadky Časti podniku. Správca registrovanému
záujemcovi poskytne aj ďalšie informácie k Časti podniku, o ktoré záujemca požiada a ktoré má správca
k dispozícii.

4. Záväznú ponuku je záujemca povinný zaslať / osobne doručiť na adresu: Mgr. Peter Zvara, správca,
Obchodná 2, 811 06 Bratislava k spisovej značke 31K/37/2017 v zalepenej obálke a na prednej strane
obálky uviesť výrazným písmom „VPK – predaj Časti podniku úpadcu SATEC SK – NEOTVÁRAŤ“.

5. Lehota na predkladanie ponúk je dvadsať (20) dní, počítaných od nasledujúceho dňa po zverejnení
VPK v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť správcovi
fyzicky doručená v lehote na predkladanie ponúk, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Na
ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať náležitosti uvedené v Podmienkach ponukového konania alebo
bude do kancelárie správcu doručená po lehote na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

6. Záujemca je povinný spolu so záväznou ponukou zložiť na účet správcu č.účtu IBAN: SK78 0200 0000
0030 0794 2256 finančnú zábezpeku v sume 50.000,- € (päťdesiat tisíc eur) (ďalej aj „zábezpeka“),
zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk do ponukového konania.

Všetky podrobnosti týkajúce sa Časti podniku, podmienky predkladania a vyhodnotenia záväzných ponúk,
podmienky uzatvorenia zmluvy o predaji Časti podniku sú uvedené v Podmienkach VPK, v Záväznej ponuke
a Dohode o zložení zábezpeky.

Peter Zvara, správca

K067605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Komačka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. A. Bazovského 2355/3, 955 03 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1957
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/118/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/118/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, 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 Miroslav
Komačka, nar. 30.06.1957, trvale bytom M. A. Bazovského 2355/3, 955 03 Topoľčany (ďalej aj ako len „Dlžník“),
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 zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že
z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz
Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v 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 03.09.2020
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K067606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Petreje
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vitkovce 65/2, 956 21 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/216/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/216/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Mário Petreje, nar. 15.10.1984, bytom Kuzmice, Vítkovce č. 65/2, č.k.
27OdK/216/2020, podľa ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu - Podzámska 32, 2.poschodie, Nové Zámky, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 035/6428072 alebo 0907/120080.
V Nových Zámkoch, dňa 03.09.2020
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K067607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Petreje
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vitkovce 65/2, 956 21 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/216/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/216/2020
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27OdK/216/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Mário Petreje, nar. 15.10.1984, bytom Kuzmice, Vítkovce č. 65/2,
č.k. 27OdK/216/2020 podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v banke
Všeobecná úverová banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
V Nových Zámkoch, dňa 03.09.2020
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K067608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1166/23, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1980
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/168/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/168/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 26.08.2020 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka InvestCapital LTD, IČO: C62911 so
sídlom THE HUB, SUITE E101, TRIQ SANT´ANDRIJA, SGN1612, SAN GWANN, Malta, s prihlásenou sumou
596,09 Eur, ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

K067609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Štober
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 436, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/113/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/113/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Milan Štober, nar.
04.03.1973, bytom 943 65 Kamenica nad Hronom 436 , podnikajúci pod obch. menom: Milan Štober
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s miestom podnikania: 943 65 Kamenica nad Hronom 436, IČO: 41 795 377 pod spisovou značkou
správcovského spisu 28OdK/113/2020 S1412, v súlade s ust. §-u 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 „ZoKR“)
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj:
Hnuteľnej veci – ojazdené osobné motorové vozidlo
·
·
·
·
·
·

SEAT – Cordoba 6L/BBB/SG
74 kW, r. v. 2005
karoséria AA sedan
ŠPZ: TS951BL
VIN:VSSZZZ6LZ6R062404
farba: červená

Stav: nepojazdné, dočasné vyradenie z evidencie pre závažné vady motora, poškodená karoséria

Súpisová hodnota a mena spolu: 50,00 €

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj za najvyššiu ponuku.

2. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ODDLŽENIE
KONKURZOM 28OdK/113/2020 MILAN ŠTOBER – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou
alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra,
a to v lehote do 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk toho istého záujemcu
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada. V prípade ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Kúpnu cenu, ktorú záujemca ponúkne vo svojej záväznej ponuke musí najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk (10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku) zložiť na bankový účet správcu
vedený v Tatra banke a.s.:
SK58 1100 0000 0029 2789 7609
Variabilný symbol: 281132020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – Milan Štober
Podľa §-u 167p ods. 1 ZoKR: „Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena.“

5. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
· Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu
kúpnej zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko / obchodné meno,
sídlo, IČO.
Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade
·
odmietnutia/neprijatia záväznej ponuky.
· Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.

6. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu.
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú záujemcovia oboznámení najneskôr v deň nasledujúci po
vyhodnotení ponúk. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v
evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

8. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0948 400 970, príp. cez e-mail:
spravca@spravca.info, pallova@spravca.info.

V Nitre dňa 03.09.2020
JUDr. Andrea Pállová, správca

K067610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Belan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory nad Žitavou 0, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1985
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/84/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/84/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 24.08.2020 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka Slovenská republika - Krajský súd v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislave, IČO: 00 215 759 so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, s prihlásenou sumou 66,00 Eur,
ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

K067611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Štúrovo -, - Obec Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/167/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/167/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Imrich Kollár nar.23.05.1961, bytom Obec Štúrovo v
zmysle § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní
pohľadávky do zoznamu pohľadávok. Uvedená pohľadávka bola správcovi doručená po uplynutí lehoty na
prihlasovanie pohľadávok a jedná sa o nasledovnú pohľadávku:
veriteľ
Intrum Slovakia, s.r.o., IČO: 35831154, so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava

V Nitre, dňa 03.09.2020

prihlásená suma
1055,82,-€

JUDr.Peter Bojda

K067612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Rosenberg
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benice 73, 038 42 Benice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/155/2020 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/155/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Roman Rosenberg, nar. 16.10.1972, Benice 73, 038 42 Benice týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 2OdK/155/2020, že v súlade s ustanovením §
85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po – Pia od 08:00 hod. do 15:00 hod. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z
obchodného registra, platného OP, resp. splnomocnenia.
JUDr. Martin Kováčik, správca
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K067613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Rosenberg
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benice 73, 038 42 Benice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/155/2020 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/155/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Číslo účtu IBAN: SK55 0900 0000 0003 2316 0818
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Informácia pre príjemcu: spisová značka konania

V zmysle § 32 ods. 7 ZoKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZoKR: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

K067614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Paculíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veličná 180, 027 54 Veličná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1963
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/264/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/264/2019
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, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca dlžníka: Ľubica Paculíková, nar. 25.09.1963, trvale bytom Veličná 180, 027 54 Veličná
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Finančné centrum, a.s.

Sídlo:

Centrum 27/32, Považská Bystrica 017 01

IČO:

36 341 592

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

486,60 €
1
27.01.2020
Neuplatnené
4/F-1
29.01.2020

V Žiline, dňa 02.09.2020
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., Správca Dlžníka

K067615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/9/2017 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/9/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 6. KOLO
SPODNÝ VÝROBNÝ ZÁVOD
DAXNEROVA ULICA - TISOVEC
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36
865 265, zn. správcu S1436 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 10.09.2020 šieste
kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888 (ďalej len „Úpadca“), predstavujúcej
spodný výrobný závod, nachádzajúci sa na Daxnerovej ulici, ktorý popri hornom výrobnom závode slúžil Úpadcovi
na realizáciu jeho hlavného predmetu činnosti (podnikania) zodpovedajúceho vývoju, výrobe, odbytu a servisu
univerzálnych dokončovacích cestných stavebných strojov, prídavných zariadení, oceľových konštrukcií
stavebných mechanizmov, ktorá pozostáva z (i) nehnuteľností, (ii) hnuteľných vecí najmä strojov a zariadení,
ktoré slúžili na prevádzku podniku, vrátane náradia a náradia vlastnej výroby a vnútorného vybavenia
nehnuteľností (iii) skladových zásob v podobe materiálov a nedokončených výrobkov, (iv) práv a záväzkov zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k nehnuteľnostiam tvoriacich spodný výrobný závod, (v) iných majetkových
hodnôt v podobe cenných papierov (okrem akcií Úpadcu v spoločnosti ZTS Martin, akciová spoločnosť),
vývojových úloh, softwaru a ďalších oceniteľných práv vrátane a (vi) peňažných pohľadávok vzťahujúcich sa
k tejto časti podniku Úpadcu.
Časť podniku úpadcu (Spodný výrobný závod) tvorí najmä nasledovný majetok zaradený do súpisu
konkurzných podstát Úpadcu nasledovne:
·

v časti nehnuteľností (i) do:

a. súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa FDP Investments a.s., so sídlom Mariánska 32/A,
900 31 Stupava, IČO: 35 756 951 (uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 8K/9/2017, zo dňa 22.07.2019, súd
povolil spoločnosti FDP Investment a.s. vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 Bratislava, IČO: 00 151 653; oznam o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 164/2019 dňa 26.08.2019), ktorého posledná aktualizácia bola
zverejnená dňa 22.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 15/2019 pod značkou záznamu K006398 ako
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre k.ú. Tisovec, vrátane ich súčastí a príslušenstva (súpisové položky
majetku por. č. 5 až 60);
b. súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 12.10.2018
v Obchodnom vestníku MS SR č. 198/2018 pod značkou záznamu K077278 ako nehnuteľnosť – pozemok parc.
č. 5029/2 (súpisová položka majetku por. č. 35);
(ďalej spolu nehnuteľnosti uvedené pod písm. a. a písm. b. aj ako „Nehnuteľnosti“);
·

·

·

·

v časti hnuteľných vecí (ii) do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu,
ktorý bol zverejnený dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou záznamu
K014661 (súpisové položky majetku por. č. 81 až 239 a 242, por. č. 253 až 338, 379 a 380 – hnuteľné
veci tvoriace vnútorné vybavenia nehnuteľností, vrátane strojov a zariadení, náradia a špeciálneho
náradia pôvodne slúžiaceho na výrobnú činnosť Úpadcu) a ktorý bol zverejnený dňa 07.06.2018 v
Obchodnom vestníku MS SR č. 109/2018 pod značkou záznamu K039964 (súpisové položky majetku
por. č. 14, 15 a 16 – motorové vozidlá);
v časti skladových zásob (iii) do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa RAVEN a.s.,
ktorý bol zverejnený dňa 25.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 18/2019 pod značkou záznamu
K007769 (súpisové položky majetku por. č. 2 až 8 – zásoby materiálu, polotovarov, nedokončenej výroby,
výrobkov a tovarov);
v časti iných majetkových hodnôt (v) do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
Úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou
záznamu K014661 (súpisové položky majetku por. č. 37 až 43 – vývojové úlohy; súpisové položky
majetku por. č. 44 až 79 a 240 a 241 – software a súpisová položka por. č. 80 – oceniteľné práva) a ktorý
bol zverejnený dňa 07.11.2017 v Obchodnom vestníku MS SR č. 212/2017 pod značkou záznamu
K036605 (súpisové položky majetku por. č. 18 a 20 – cenné papiere - akcie);
v časti peňažných pohľadávok (vi) do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa FDP
Investments a.s. (pôvodne Slovenská sporiteľňa, a.s.), preradenie ktorého zo súpisu všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov bolo zverejnené dňa 23.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 16/2019
pod značkou záznamu K006970 (súpisové položky majetku por. č. 62, 68, 71 a 72).

Predmetom časti podniku úpadcu (Spodný výrobný závod) nie sú tie súpisové zložky majetku zaradené do
oddelených podstát iných zabezpečených veriteľov, a to najmä nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre
katastrálne územie Tisovec, ktoré teritoriálne nesúvisia s areálom spodného výrobného závodu Úpadcu. Jedná sa
najmä o nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre katastrálne územie Tisovec tvoriace horný výrobný závod
Úpadcu, nákupné stredisko a ubytovacie zariadenie (hotel s reštauráciou). Predmetom speňaženia nie sú ani
akcie Úpadcu v spoločnosti ZTS Martin, akciová spoločnosť.
Predmetom časti podniku nie je ani majetok Úpadcu zaradený do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov Úpadcu zverejneného dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou záznamu
K014661, nachádzajúce sa mimo nehnuteľností tvoriacich spodný výrobný závod, a to majetok nachádzajúci sa
v nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 76 pre katastrálne územie Tisovec tvoriacich nákupné stredisko
(súpisové položky majetku por. č. 246 až 252 – iné majetkové hodnoty (software) a por. č. 369 až 378 – hnuteľné
veci), ubytovacie zariadenie - hotel s reštauráciou (súpisové položky majetku por. č. 243 až 245 – hnuteľné veci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a por. č. 352 až 368 – hnuteľné veci), horný výrobný závod (súpisové položky majetku por. č. 240 a 241 – iné
majetkové hodnoty (software) a v nehnuteľnostiach (doškoľovacie a rekreačné zariadenie – Chata Zbojská)
zapísaných na LV č. 645 pre katastrálne územie Pohronská Polhora (súpisové položky majetku por. č. 339 až 351
– hnuteľné veci).
Bližšia špecifikácia Nehnuteľností
Nehnuteľnosti tvoriace časť podniku úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania v tomto ponukovom konaní
(stavby spodného závodu CSM Tisovec), sa nachádzajú na Daxnerovej ulici v Tisovci a sú tvorené
administratívnou budovou (súp. č. 756), jedálňou a kuchyňou (súp. č. 1212), nadstavbou AB (súp. č. 1213),
výrobnou halou (súp. č. 1214), halou A-12 (súp. č. 1215), centrálnym skladom olejov (súp. č. 1216), garážami
(súp. č. 1217), skladom technických plynov (súp. č. 1218), skladom odbytu (súp. č. 1219), halou repasie so
sociálnym prístavkom (súp. č. 1220), lakovňou (súp. č. 1221), strojovňou lakovne (súp. č. 1222), OTS (súp. č.
1223, jedná sa o budovu pre administratívu), kotolňou na pevné palivo a sociálnym prístavkom (súp. č. 1224),
medziskladom (súp. č. 1225), flotačnou čističkou (súp. č. 1226), umývacou rampou (súp. č. 1227), čerpačkou
vody (súp. č. 1228), usadzovacou nádržou so strojovňou (súp. č. 1326), prietokovým odlučovačom ropných látok
(súp. č. 1327), plynovou kotolňou (súp. č. 1659), skladom uhlia (súp. č. 1660), skladom (súp. č. 1661), vrátane
príslušenstva a pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 76 pre katastrálne územie Tisovec, obec Tisovec,
okres Rimavská Sobota.
Analýza polohy nehnuteľností: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Tisovec, v okrese Rimavská Sobota, v
Banskobystrickom kraji. Mesto leží v severnej časti okresu, na rieke Rimava v regióne Malohont. Severne od
mesta leží Muránska planina, východne i západne Stolické vrchy. Od juhu z Rimavskej Soboty na severozápad
do Brezna vedie cesta I/72, severovýchodným smerom na Červenú Skalu a Poprad vedie cesta II/531. Cez
Tisovec prechádza regionálna železničná trať Brezno – Jesenské. Okresné mesto Rimavská Sobota je vzdialená
36 km južne, Brezno 29 km severozápadne, Jelšava 31 km východne a krajské mesto Banská Bystrica je
vzdialené 70 km na západ. Hodnotená nehnuteľnosť spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia sú situované v
okrajovej južnej časti intravilánu mesta Tisovec. Areál závodu je v území ohraničený Daxnerovou ulicou zo
západu, nezastavanými pozemkami so železničnou traťou z východu, zástavbou rodinných a bytových domov zo
severu a priemyselnými budovami z juhu. Areál je priamo prístupný z Daxnerovej ulice, ktorá je súčasťou cesty
I/72 na ťahu Rimavská Sobota-Brezno. Lokalita je priemyselnou časťou mesta, vzdialená od centra mesta 1 km.
Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu, elektrinu, verejnú kanalizáciu a pevnú linku.
Analýza využitia nehnuteľností: Hodnotená nehnuteľnosť spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia je využívaná
na účel, pre ktorý bola naprojektovaná vrátane právoplatne povolených zmien. Jedná sa o výrobný areál s
prevádzkovými priestormi výroby, skladov, garáží a administratívy, vrátane technického a sociálno-hygienického
zázemia vrátane stravovania zamestnancov. Iné využitie sa v súčasnosti bez patričných stavebných úprav nedá
predpokladať. Väčšina stavieb areálu je toho času užívaná a primerane udržiavaná. Ostatné nevyužívané stavby
boli bez údržby. Prípadné riziká spojené s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na
nehnuteľnostiach, ktoré by vplývali na využitie nehnuteľností, neboli zistené. Konfliktné skupiny sa v blízkosti
nehnuteľnosti nenachádzajú. Hluk je primeraný intenzite dopravy.
Pozemky tvoriace spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia sú situované v okrajovej južnej časti intravilánu
mesta Tisovec. Pozemky areálu závodu sú v území ohraničené Daxnerovou ulicou zo západu, nezastavanými
pozemkami so železničnou traťou z východu, zástavbou rodinných a bytových domov zo severu a priemyselnými
budovami z juhu. Pozemky sú prevažne rovinaté, s upraveným povrchom, prístupné z Daxnerovej ulice, ktorá je
súčasťou cesty I/72 na ťahu Rimavská Sobota-Brezno. Lokalita je priemyselnou časťou mesta, vzdialená od
centra mesta 1 km. Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu, elektrinu, verejnú kanalizáciu a
pevnú linku.
Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu
(zilina@irkr.sk) alebo v kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) a v kancelárii na
Revolučná 10, 010 01 Žilina (pre Žilinský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00
hod. - 16:00 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového konania
správca vydá za poplatok 250,- € bez DPH (t.j. 300,- € s DPH), a to v listinnej alebo elektronickej podobe.
V žiadosti o zaslanie podkladov, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, ktorá
žiadosť predkladá, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
a.
b.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,
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IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,
údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
e-mailovú adresu,
telefonické spojenie,
kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR
zapísaný).

V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú
uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.
Záujemcovi, ktorému boli vydané podmienky ponukového konania a za ich prevzatie riadne zaplatil poplatok,
správca na požiadanie záujemcu:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ústne poskytne bližšie informácie ohľadom speňažovanej časti podniku Úpadcu (Spodný výrobný závod);
poskytne vzor zmluvy o predaji časti podniku v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným záujemcom;
poskytne vzor dohody;
poskytne k nahliadnutiu znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností
tvoriacich areál hlavného (spodného) výrobného závodu Úpadcu;
umožní obhliadku speňažovanej časti podniku Úpadcu (Spodný výrobný závod) vo vopred dohodnutom
čase.

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej
značke 8K/9/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 09.10.2020 do 16:00 hod.
(záloha musí byť pripísaná v prospech účtu v súlade s podmienkami ponukového konania najneskôr dňa
09.10.2020 do 12:00 hod.) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené
„Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze
(Spodný výrobný závod) – NEOTVÁRAŤ.“

V rovnakej lehote, t.j. najneskôr do 09.10.2020 do 16:00 hod. je potrebné záväzné ponuky adresovať a fyzicky
doručiť aj zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s., na adresu jeho sídla Mariánska 32/A, 900 31
Stupava, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu –
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Spodný výrobný závod) – NEOTVÁRAŤ.“
Ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi a súčasne zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s.,
v papierovej písomnej forme, pričom nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. V prípade, ak nebude záväzná ponuka doručená včas
správcovi a súčasne zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s., na takúto ponuku sa nebude v ponukovom
konaní prihliadať. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K067616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kadaši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 520/83, 013 24 Strečno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/127/2020/S1509
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Okresný súd Žilina
9OdK/127/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Ľubomír Kadaši, nar.
07. 05. 1981, bytom Sokolská 520/83, 013 24 Strečno (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, č. k. 9OdK/127/2020 zo dňa 10. 07. 2020 bol vyhlásený konkurz Úpadcu. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16. 07. 2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to
theDirectionoftheEuropeanCouncil
No. 1346/2000
dated 29th
ofMay 2000,
asthebankruptcytrusteeofthedebtor, I am obligated to informyouthatwiththeresolutionoftheDistrictCourt in
Žilina No. 9OdK/127/2020 dated 10th ofJuly 2020 bankruptcyprocedurewasdeclared on theDebtor –
Ľubomír Kadaši, born 07th. ofMay 1981, withitsregisteredoffice: Sokolská 520/83, 013 24 Strečno
(hereinafteronlyas „theDebtor”).ThisresolutionoftheDistrictCourt in Žilina waspublished on 16th ofJuly
2020. Thebankruptcyprocedurewasdeclaredasofthisdate.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika a
v jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská
republika, k číslu konania 9OdK/127/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: 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; celková suma pohľadávky (rozdelí sa na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku); podpis. 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.
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and RestructuringAct (hereinafteronlyas „the BRA”)
thecreditorsofthedebtorhave
to
lodgetheirclaims
in
a basictimeperiodof
45
daysbeginningwiththedeclarationofthebankruptcyprocedure in oneoriginal to thebankruptcytrustee to
theaddress: Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika
and in oneoriginal to the Okresný súd Žilina (DistrictCourt Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak
Republic,
to
the
No.
9OdK/127/2020.
Shouldcreditor
serve
theapplication
on
trusteeafterperiodspecifiedherein, theapplicationshallbetakenintoconsideration, suchcreditor, however,
maynotvote
and
exerciseanyotherrightspertaining
to
registeredreceivable.
Theright
to
proportionalsatisfactionofthecreditorshallnotbetouched;
hecanbesatisfiedonlyfromthegainsputintotheschedulefromthegeneralproperty,
whoseaim
to
puttogetherwaspublished
in
theBusinessJournalafterthedeliveryoftheapplication
to
thetrustee.
Theapplicationmustbesubmitted
on
a
pre-printedform
and
mustincludebasicrequirements;
otherwiseitwillnotbetakenintoconsideration. Thebasicrequirementsoftheapplication are: name, surname
and residence or name and seatofthecreditor; name, surname and residence or name and
seatofthebankrupt;
thelegalreasonoftheestablishmentoftheclaim;
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty; totalsumoftheclaim (shallbedivided in theapplication in
theprincipal
and
fixtures,
wherebythefixturesshallbedivided
in
theapplicationaccording
to
thelegalreasonoftheestablishment); signature. Theclaimshallbealleged in Euros. Iftheclaimisnotalleged in
Euros, thesumoftheclaimshallbestated by thetrustee by theconversionaccording to theexchange rate
determined and published on thedayofbankruptcydeclaration by theEuropeanCentral Bank or National
Bank of Slovakia. Iftheclaimisalleged in currency, whosereferenceexchange rate isnotstated or published
by theEuropeanCentral Bank or by theNational Bank of Slovakia, thesumoftheclaimshallbedetermined by
thetrusteewithprofessionalcare.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Ifitisanassuredclaim, alsothesecurityrightmustbe duly and on timealleged in theapplicationdelivered to
thetrustee in thebasicregistrationperiodwithin 45 daysfromdeclaringthebankruptcy, otherwiseitwilllapse.
Foreachassuredclaimoneapplicationmustbesubmittedwithstatingtheassuredsum, type, order, subject and
legalreasonofestablishmentofthesecurityright.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Alsothefutureclaim
or
claimcanbealleged
by
theapplication,
whoseestablishmentisbound
thefulfilmentofthecondition
(hereinafteronlyas
„conditionalclaim”);
therightsconnected
theconditionalclaimistheconditionalcreditorentitled
to
allegeonlythenasheproves
thetrusteetheestablishmentoftheconditionalclaim
theapplicationofconditionalclaimmustbestatedalsothefact
on
whichbasistheclaimshouldarise
thecondition, fromwhichtheestablishmentoftheclaimdepends.

to
to
to
In
or

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada,
má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,
pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí
až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
In thebankruptcyalsothecreditorallegeshisclaim by theapplication, who has theclaimtowardsother person
asthebankrupt,
ifitisassured
by
thesecurityrightreferring
to
thepropertyofthebankrupt.
Suchcreditorcanbesatisfied in thebankruptcyonlyfromthegainsacquired by encashingtheproperty,
whichensureshisclaim, wherebytherights to voteatthemeetingofthecreditorscanexerciseonly in thatextent,
in whichhisclaimwillbeprobablysatisfiedfromtheproperty, by whichitisassured. Ifsuchcreditordoesnot
register hisassuredclaim in thebasicregistrationperiod, hissecurityrightwillnotbetakenintoconsideration in
thebankruptcy,
buthe
has
therightagainsttheaffectedproperty
to
handing
over
that,
whattheaffectedproperty
in
thisconsequencewasenriched,
wherebysuchrightcanbeallegedagainstaffectedpropertyasclaimagainstproperty,
whichwillbesatisfiedaftersatisfyingallotherclaimsagainstthisproperty.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
To
theclaimshallbeattachedthedocuments,
which
prove
thestatedfacts.
Thecreditor,
whoistheaccountingunit, determines in theapplication a statement, ifheaccountstheclaim in
theaccountancy, in whichextent, or possiblereasons, whyhedoesnotaccountstheclaim in theaccountancy.
To theapplicationofnon-monetaryclaimmustbeattachedan expert report determiningthesumofthenonmonetaryclaim, otherwisetheapplicationwillnotbetakenintoconsideration.
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.
Thecreditor, whodoesnothavetheresidence or seat or affiliationofthecompany in the Slovak republic,
isobliged to determinehisrepresentativewithresidence or seat in the Slovak republicfordelivering and to
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announcethedeterminationoftherepresentative to thetrustee, otherwisethedocumentswillbedeliveredonly
by publishingthem in theBusinessJournal.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike.
Thisinformationisdesignedforcreditors,
whoseplaceofresidence
othermemberstatesoftheEuropenUnionthan in the Slovak Republic.
Mgr. Andrea Buricová

or

registeredseatis

in

v Dolnom Kubíne, dňa 27. 08. 2020

K067617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Mudrončík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 5350/17, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/80/2020/S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/80/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Marián Mudrončík, nar.
24. 06. 1982, bytom Hollého 5350/17, 034 01 Ružomberok (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, č. k. 9OdK/80/2020 zo dňa 31. 03. 2020 bol vyhlásený konkurz Úpadcu. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06. 04. 2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to
theDirectionoftheEuropeanCouncil
No. 1346/2000
dated 29th
ofMay 2000,
asthebankruptcytrusteeofthedebtor, I am obligated to informyouthatwiththeresolutionoftheDistrictCourt in
Žilina No. 9OdK/80/2020 dated 31th ofMarch 2020 bankruptcyprocedurewasdeclared on theDebtor –
Marián Mudrončík, born 26th. ofJune 1982, withitsregisteredoffice: Hollého 5350/17, 034 01 Ružomberok
(hereinafteronlyas „theDebtor”).ThisresolutionoftheDistrictCourt in Žilina waspublished on 06th ofApril
2020. Thebankruptcyprocedurewasdeclaredasofthisdate.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika a
v jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská
republika, k číslu konania 9OdK/80/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: 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; celková suma pohľadávky (rozdelí sa na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku); podpis. 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.
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and RestructuringAct (hereinafteronlyas „the BRA”)
thecreditorsofthedebtorhave
to
lodgetheirclaims
in
a basictimeperiodof
45
daysbeginningwiththedeclarationofthebankruptcyprocedure in oneoriginal to thebankruptcytrustee to
theaddress: Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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and in oneoriginal to the Okresný súd Žilina (DistrictCourt Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak
Republic,
to
the
No.
9OdK/80/2020.
Shouldcreditor
serve
theapplication
on
trusteeafterperiodspecifiedherein, theapplicationshallbetakenintoconsideration, suchcreditor, however,
maynotvote
and
exerciseanyotherrightspertaining
to
registeredreceivable.
Theright
to
proportionalsatisfactionofthecreditorshallnotbetouched;
hecanbesatisfiedonlyfromthegainsputintotheschedulefromthegeneralproperty,
whoseaim
to
puttogetherwaspublished
in
theBusinessJournalafterthedeliveryoftheapplication
to
thetrustee.
Theapplicationmustbesubmitted
on
a
pre-printedform
and
mustincludebasicrequirements;
otherwiseitwillnotbetakenintoconsideration. Thebasicrequirementsoftheapplication are: name, surname
and residence or name and seatofthecreditor; name, surname and residence or name and
seatofthebankrupt;
thelegalreasonoftheestablishmentoftheclaim;
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty; totalsumoftheclaim (shallbedivided in theapplication in
theprincipal
and
fixtures,
wherebythefixturesshallbedivided
in
theapplicationaccording
to
thelegalreasonoftheestablishment); signature. Theclaimshallbealleged in Euros. Iftheclaimisnotalleged in
Euros, thesumoftheclaimshallbestated by thetrustee by theconversionaccording to theexchange rate
determined and published on thedayofbankruptcydeclaration by theEuropeanCentral Bank or National
Bank of Slovakia. Iftheclaimisalleged in currency, whosereferenceexchange rate isnotstated or published
by theEuropeanCentral Bank or by theNational Bank of Slovakia, thesumoftheclaimshallbedetermined by
thetrusteewithprofessionalcare.
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. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Ifitisanassuredclaim, alsothesecurityrightmustbe duly and on timealleged in theapplicationdelivered to
thetrustee in thebasicregistrationperiodwithin 45 daysfromdeclaringthebankruptcy, otherwiseitwilllapse.
Foreachassuredclaimoneapplicationmustbesubmittedwithstatingtheassuredsum, type, order, subject and
legalreasonofestablishmentofthesecurityright.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Alsothefutureclaim
or
claimcanbealleged
by
theapplication,
whoseestablishmentisbound
thefulfilmentofthecondition
(hereinafteronlyas
„conditionalclaim”);
therightsconnected
theconditionalclaimistheconditionalcreditorentitled
to
allegeonlythenasheproves
thetrusteetheestablishmentoftheconditionalclaim
theapplicationofconditionalclaimmustbestatedalsothefact
on
whichbasistheclaimshouldarise
thecondition, fromwhichtheestablishmentoftheclaimdepends.

to
to
to
In
or

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada,
má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,
pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí
až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
In thebankruptcyalsothecreditorallegeshisclaim by theapplication, who has theclaimtowardsother person
asthebankrupt,
ifitisassured
by
thesecurityrightreferring
to
thepropertyofthebankrupt.
Suchcreditorcanbesatisfied in thebankruptcyonlyfromthegainsacquired by encashingtheproperty,
whichensureshisclaim, wherebytherights to voteatthemeetingofthecreditorscanexerciseonly in thatextent,
in whichhisclaimwillbeprobablysatisfiedfromtheproperty, by whichitisassured. Ifsuchcreditordoesnot
register hisassuredclaim in thebasicregistrationperiod, hissecurityrightwillnotbetakenintoconsideration in
thebankruptcy,
buthe
has
therightagainsttheaffectedproperty
to
handing
over
that,
whattheaffectedproperty
in
thisconsequencewasenriched,
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wherebysuchrightcanbeallegedagainstaffectedpropertyasclaimagainstproperty,
whichwillbesatisfiedaftersatisfyingallotherclaimsagainstthisproperty.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
To
theclaimshallbeattachedthedocuments,
which
prove
thestatedfacts.
Thecreditor,
whoistheaccountingunit, determines in theapplication a statement, ifheaccountstheclaim in
theaccountancy, in whichextent, or possiblereasons, whyhedoesnotaccountstheclaim in theaccountancy.
To theapplicationofnon-monetaryclaimmustbeattachedan expert report determiningthesumofthenonmonetaryclaim, otherwisetheapplicationwillnotbetakenintoconsideration.
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.
Thecreditor, whodoesnothavetheresidence or seat or affiliationofthecompany in the Slovak republic,
isobliged to determinehisrepresentativewithresidence or seat in the Slovak republicfordelivering and to
announcethedeterminationoftherepresentative to thetrustee, otherwisethedocumentswillbedeliveredonly
by publishingthem in theBusinessJournal.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike.
Thisinformationisdesignedforcreditors,
whoseplaceofresidence
othermemberstatesoftheEuropenUnionthan in the Slovak Republic.
Mgr. Andrea Buricová

or

registeredseatis

in

v Dolnom Kubíne, dňa 27. 08. 2020

K067618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Cicková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 509, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/55/2020/S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/55/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Mariana Cicková, nar.
19. 06. 1972, bytom Horná Štubňa (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina,
č. k. 3OdK/55/2020 zo dňa 10. 03. 2020 bol vyhlásený konkurz Úpadcu. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku dňa 16. 03. 2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to
theDirectionoftheEuropeanCouncil
No. 1346/2000
dated 29th
ofMay 2000,
asthebankruptcytrusteeofthedebtor, I am obligated to informyouthatwiththeresolutionoftheDistrictCourt in
Žilina No. 3OdK/55/2020 dated 10th ofMarch 2020 bankruptcyprocedurewasdeclared on theDebtor –
Mariana Cicková, born 19th. ofJune 1972, withitsregisteredoffice: Horná Štubňa 509, 038 46 Horná Štubňa
(hereinafteronlyas „theDebtor”).ThisresolutionoftheDistrictCourt in Žilina waspublished on 16th ofMarch
2020. Thebankruptcyprocedurewasdeclaredasofthisdate.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu na adrese: Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika a
v jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská
republika, k číslu konania 3OdK/55/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: 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; celková suma pohľadávky (rozdelí sa na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku); podpis. 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.
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and RestructuringAct (hereinafteronlyas „the BRA”)
thecreditorsofthedebtorhave
to
lodgetheirclaims
in
a basictimeperiodof
45
daysbeginningwiththedeclarationofthebankruptcyprocedure in oneoriginal to thebankruptcytrustee to
theaddress: Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika
and in oneoriginal to the Okresný súd Žilina (DistrictCourt Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak
Republic,
to
the
No.
3OdK/55/2020.
Shouldcreditor
serve
theapplication
on
trusteeafterperiodspecifiedherein, theapplicationshallbetakenintoconsideration, suchcreditor, however,
maynotvote
and
exerciseanyotherrightspertaining
to
registeredreceivable.
Theright
to
proportionalsatisfactionofthecreditorshallnotbetouched;
hecanbesatisfiedonlyfromthegainsputintotheschedulefromthegeneralproperty,
whoseaim
to
puttogetherwaspublished
in
theBusinessJournalafterthedeliveryoftheapplication
to
thetrustee.
Theapplicationmustbesubmitted
on
a
pre-printedform
and
mustincludebasicrequirements;
otherwiseitwillnotbetakenintoconsideration. Thebasicrequirementsoftheapplication are: name, surname
and residence or name and seatofthecreditor; name, surname and residence or name and
seatofthebankrupt;
thelegalreasonoftheestablishmentoftheclaim;
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty; totalsumoftheclaim (shallbedivided in theapplication in
theprincipal
and
fixtures,
wherebythefixturesshallbedivided
in
theapplicationaccording
to
thelegalreasonoftheestablishment); signature. Theclaimshallbealleged in Euros. Iftheclaimisnotalleged in
Euros, thesumoftheclaimshallbestated by thetrustee by theconversionaccording to theexchange rate
determined and published on thedayofbankruptcydeclaration by theEuropeanCentral Bank or National
Bank of Slovakia. Iftheclaimisalleged in currency, whosereferenceexchange rate isnotstated or published
by theEuropeanCentral Bank or by theNational Bank of Slovakia, thesumoftheclaimshallbedetermined by
thetrusteewithprofessionalcare.
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. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Ifitisanassuredclaim, alsothesecurityrightmustbe duly and on timealleged in theapplicationdelivered to
thetrustee in thebasicregistrationperiodwithin 45 daysfromdeclaringthebankruptcy, otherwiseitwilllapse.
Foreachassuredclaimoneapplicationmustbesubmittedwithstatingtheassuredsum, type, order, subject and
legalreasonofestablishmentofthesecurityright.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Alsothefutureclaim
or
claimcanbealleged
by
thefulfilmentofthecondition
(hereinafteronlyas
theconditionalclaimistheconditionalcreditorentitled
thetrusteetheestablishmentoftheconditionalclaim

theapplication,
whoseestablishmentisbound
„conditionalclaim”);
therightsconnected
to
allegeonlythenasheproves
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whichbasistheclaimshouldarise

or

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada,
má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,
pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí
až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
In thebankruptcyalsothecreditorallegeshisclaim by theapplication, who has theclaimtowardsother person
asthebankrupt,
ifitisassured
by
thesecurityrightreferring
to
thepropertyofthebankrupt.
Suchcreditorcanbesatisfied in thebankruptcyonlyfromthegainsacquired by encashingtheproperty,
whichensureshisclaim, wherebytherights to voteatthemeetingofthecreditorscanexerciseonly in thatextent,
in whichhisclaimwillbeprobablysatisfiedfromtheproperty, by whichitisassured. Ifsuchcreditordoesnot
register hisassuredclaim in thebasicregistrationperiod, hissecurityrightwillnotbetakenintoconsideration in
thebankruptcy,
buthe
has
therightagainsttheaffectedproperty
to
handing
over
that,
whattheaffectedproperty
in
thisconsequencewasenriched,
wherebysuchrightcanbeallegedagainstaffectedpropertyasclaimagainstproperty,
whichwillbesatisfiedaftersatisfyingallotherclaimsagainstthisproperty.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
To
theclaimshallbeattachedthedocuments,
which
prove
thestatedfacts.
Thecreditor,
whoistheaccountingunit, determines in theapplication a statement, ifheaccountstheclaim in
theaccountancy, in whichextent, or possiblereasons, whyhedoesnotaccountstheclaim in theaccountancy.
To theapplicationofnon-monetaryclaimmustbeattachedan expert report determiningthesumofthenonmonetaryclaim, otherwisetheapplicationwillnotbetakenintoconsideration.

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.
Thecreditor, whodoesnothavetheresidence or seat or affiliationofthecompany in the Slovak republic,
isobliged to determinehisrepresentativewithresidence or seat in the Slovak republicfordelivering and to
announcethedeterminationoftherepresentative to thetrustee, otherwisethedocumentswillbedeliveredonly
by publishingthem in theBusinessJournal.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike.
Thisinformationisdesignedforcreditors,
whoseplaceofresidence
othermemberstatesoftheEuropenUnionthan in the Slovak Republic.
Mgr. Andrea Buricová

or

registeredseatis

v Dolnom Kubíne, dňa 27. 08. 2020
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K067619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babicová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlkolínec 9031/43, 034 03 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/149/2020 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/149/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
Mgr. Miroslava Šufáková, ako správca úpadcu: Janka Babicová, nar. 13.06.1953, trvale bytom: Vlkolínec
9031/43, 034 03 Ružomberok (do 26.07.2013 podnikajúci pod obchodným menom Janka Babicová, s miestom
podnikania Vlkolínec 9031/43, 034 03 Ružomberok, IČO: 47 162 015), 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/149/2020, ktorým je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu:
2920889358/1100 (IBAN:SK8511000000002920889358). Do poznámky uveďte číslo konkurzného konania.
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K067620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babicová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlkolínec 9031/43, 034 03 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/149/2020 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/149/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Janka Babicová, nar. 13.06.1953, trvale bytom: Vlkolínec 9031/43,
034 03 Ružomberok (do 26.07.2013 podnikajúci pod obchodným menom Janka Babicová, s miestom podnikania
Vlkolínec 9031/43, 034 03 Ružomberok, IČO: 47 162 015), týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
konania pod sp. zn.: 3OdK/149/2020, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, v úradných
hodinách Po-Pia od 9:00-11:30 hod a 12:00-15:30 hod. K nahliadnutiu sa vopred objednajte mailom na adrese
office@sufakova.sk alebo telefonicky na čísle 0910 583 593.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Mgr. Miroslava Šufáková, správca
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K067621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bordáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. B. Romana 5033/8, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/290/2019/S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/290/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 24. 09. 2019, č. k. 1OdK/290/2019, som bola ustanovená do funkcie
správcu Dlžníka: Milan Bordáš, nar. 23. 01. 1963, trvale bytom Š. B. Romana 5033/8, 036 01 Martin - Záturčie,
do 15. 07. 1994 podnikajúceho pod obchodným menom Milan Bordáš súkromný podnikateľ, s miestom podnikania
Nemocničná 233/3, 075 01 Trebišov, IČO: 10 797 912 zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, (ďalej len
Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do funkcie správcu Mgr. Andreu Buricovú, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27,
026 01 Dolný Kubín.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 01. 10. 2019 č. OV
189/2019 pod podaním číslo K087267.
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 18. 07. 2019 a písomného vyhlásenia zo dňa 18. 07. 2019, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok Dlžníka:Milan Bordáš, nar. 23. 01. 1963, trvale bytom Š. B. Romana 5033/8, 036 01 Martin - Záturčie,
do 15. 07. 1994 podnikajúceho pod obchodným menom Milan Bordáš súkromný podnikateľ, s mietom podnikania
Nemocničná 233/3, 075 01 Trebišov, IČO: 10 797 912 zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, (ďalej len
Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka: : Milan Bordáš, nar. 23. 01.
1963, trvale bytom Š. B. Romana 5033/8, 036 01 Martin - Záturčie, do 15. 07. 1994 podnikajúceho pod
obchodným menom Milan Bordáš súkromný podnikateľ, s mietom podnikania Nemocničná 233/3, 075 01
Trebišov, IČO: 10 797 912 zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, (ďalej len Dlžník....), občan SR, pod.
sp. zn.: 1OdK/290/2019, zrušuje.
Mgr. Andrea Buricová - správca
V Dolnom Kubíne dňa 03. 09. 2020

K067622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Burian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západ 1142/27, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
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Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/95/2017/S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/95/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 19. 12. 2017, č. k. 9OdK/95/2017, som bola ustanovená do funkcie
správcu Dlžníka: Ľubomír Burian, nar. 23. 06. 1951, trvale bytom Západ 1142/27, 028 01 Trstená, adresa na
doručovanie Hviezdoslavova 56, 010 01 Žilina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, (ďalej len
Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do funkcie správcu Mgr. Andreu Buricovú, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27,
026 01 Dolný Kubín.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 27. 12. 2017 č. OV
245/2017 pod podaním číslo K047241.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok Dlžníka:Ľubomír Burian, nar. 23. 06. 1951, trvale bytom Západ 1142/27, 028 01 Trstená, adresa na
doručovanie Hviezdoslavova 56, 010 01 Žilina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, (ďalej len
Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka: Ľubomír Burian, nar. 23.
06. 1951, trvale bytom Západ 1142/27, 028 01 Trstená, adresa na doručovanie Hviezdoslavova 56, 010 01
Žilina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, (ďalej len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.:
9OdK/95/2017, zrušuje.
Mgr. Andrea Buricová - správca
V Dolnom Kubíne dňa 03. 09. 2020

K067623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Dian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará 125/25, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/108/2018/S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/108/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 25. 05. 2018, č. k. 9OdK/108/2018, som bola ustanovená do funkcie
správcu Dlžníka: Jozef Dian, nar. 31. 03. 1959, trvale bytom Stará 152/25, 034 01 Liptovská Štiavnica,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej len Dlžník....), zároveň súd Ustanovil
do funkcie správcu Mgr. Andreu Buricovú, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 31. 05. 2018 č. OV
104/2018 pod podaním číslo K037772.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok Dlžníka: Jozef Dian, nar. 31. 03. 1959, trvale bytom Stará 152/25, 034 01 Liptovská Štiavnica,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka: Jozef Dian, nar. 31. 03.
1959, trvale bytom Stará 152/25, 034 01 Liptovská Štiavnica, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, (ďalej len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.: 9OdK/108/2018, zrušuje.
V Dolnom Kubíne dňa 03. 09. 2020
Mgr. Andrea Buricová
správca

K067624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medveď Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uzlovská 3785/7, 036 08 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1981
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/153/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/153/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678 správca Dlžníka Marián Medveď, nar. 07.05.1981, trvale bytom Uzlovská 3785/7,
036 08 Martin – Priekopa, do 02.07.2020 podnikajúci pod obchodným menom Marián Medveď – EPICENTRUM,
s miestom podnikania Uzlovská 3785/7, 036 08 Martin, IČO: 41 720 156, oznamuje veriteľom, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín a to počas pracovných dní, v úradných hodinách
správcu od 7:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky
na čísle +421 43 583 2771, na e-mailovej adrese: lenkachoma@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie
správcu.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K067625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medveď Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uzlovsk 3785/7, 036 08 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1981
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/153/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/153/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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republika, IČO: 36 869 678 správca Dlžníka Marián Medveď, nar. 07.05.1981, trvale bytom Uzlovská 3785/7,
036 08 Martin – Priekopa, do 02.07.2020 podnikajúci pod obchodným menom Marián Medveď – EPICENTRUM,
s miestom podnikania Uzlovská 3785/7, 036 08 Martin, IČO: 41 720 156, v súlade s ust. 167l a § 32 ods 7 písm.
b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje, že bankový účet týmto zverejňuje číslo
bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok.
Číslo účtu: IBAN SK49 1100 0000 0029 2084 7908, vedený v Tatra Banka, a.s.,
VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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 vo výške 350,- €.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K067626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Erik Končok, správca úpadcu TENA OIL a.s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, Martin 036 01, IČO: 52 392
651, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky
prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: MOTO-PROFIL SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA, so sídlom Niedźwiedziniec nr. 10,
41-506 Chorzów, IČO: NIP: 954-20-22-592, NIP EU: PL9542022592, REGON: 271218714
Pohľadávka č. 83/MP1 - prihlásená suma: 4 452,21 EUR
Pohľadávka č. 83/MP2 - prihlásená suma: 11 635,10 EUR
Pohľadávka č. 83/MP3 - prihlásená suma: 20 537,53 EUR
Pohľadávka č. 83/MP4 - prihlásená suma: 52 217,66 EUR
Pohľadávka č. 83/MP5 - prihlásená suma: 8 769,93EUR
Pohľadávka č. 83/MP6 - prihlásená suma: 5 509,82 EUR
Pohľadávka č. 83/MP7 - prihlásená suma: 417,30 EUR
Pohľadávka č. 83/MP8 - prihlásená suma: 26 756,73 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka č. 83/MP9 - prihlásená suma: 20 507,28 EUR
Pohľadávka č. 83/MP10 - prihlásená suma: 16 832,07 EUR
Pohľadávka č. 83/MP11 - prihlásená suma: 20 680,06 EUR
Pohľadávka č. 83/MP12 - prihlásená suma: 3 613,64 EUR
Pohľadávka č. 83/MP13 - prihlásená suma: 0,24 EUR
Pohľadávka č. 83/MP14 - prihlásená suma: 11 666,33 EUR
Pohľadávka č. 83/MP15 - prihlásená suma: 13 467,18 EUR
Pohľadávka č. 83/MP16 - prihlásená suma: 9 403,67 EUR
Pohľadávka č. 83/MP17 - prihlásená suma: 7 356,52 EUR
Pohľadávka č. 83/MP18 - prihlásená suma: 2 782,13 EUR
Pohľadávka č. 83/MP19 - prihlásená suma: 32 985,89 EUR
Pohľadávka č. 83/MP20 - prihlásená suma: 27 065,90 EUR
Pohľadávka č. 83/MP21 - prihlásená suma: 12 217,73 EUR
Pohľadávka č. 83/MP22 - prihlásená suma: 14 999,36 EUR
Pohľadávka č. 83/MP23 - prihlásená suma: 14 784,41 EUR
Pohľadávka č. 83/MP24 - prihlásená suma: 11 832,46 EUR
Pohľadávka č. 83/MP25 - prihlásená suma: 12 132,98 EUR
Pohľadávka č. 83/MP26 - prihlásená suma: 12 886,54 EUR
Pohľadávka č. 83/MP27 - prihlásená suma: 14 121,27 EUR
Pohľadávka č. 83/MP28 - prihlásená suma: 12 460,59 EUR
Pohľadávka č. 83/MP29 - prihlásená suma: 10 112,22 EUR
Pohľadávka č. 83/MP30 - prihlásená suma: 10 120,09 EUR
Pohľadávka č. 83/MP31 - prihlásená suma: 1,73 EUR
Pohľadávka č. 83/MP32 - prihlásená suma: 10 379,41 EUR
Pohľadávka č. 83/MP33 - prihlásená suma: 12 030,52 EUR
Pohľadávka č. 83/MP34 - prihlásená suma: 11 585,93 EUR
Pohľadávka č. 83/MP35 - prihlásená suma: 12 713,93 EUR
Pohľadávka č. 83/MP36 - prihlásená suma: 12 638,10 EUR
Pohľadávka č. 83/MP37 - prihlásená suma: 10 018,86 EUR
Pohľadávka č. 83/MP38 - prihlásená suma: 9 910,41 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka č. 83/MP39 - prihlásená suma: 11 641,78 EUR
Pohľadávka č. 83/MP40 - prihlásená suma: 10 323,85 EUR
Pohľadávka č. 83/MP41 - prihlásená suma: 10 031,57 EUR
Pohľadávka č. 83/MP42 - prihlásená suma: 9 189,48 EUR

V Žiline, dňa 03.09.2020

K067627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Jaššo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina . Zástranie 89, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2017 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing.Veréb Jaroslav, správca majetku úpadcu, týmto zverejňuje nasledovný súpis všeobecnej podstaty majetku
úpadcu:
p.č.

suma

deň pripísania

právny dôvod vzniku

1/

663,88

25.01.2019

Preddavok na činnosť správcu

2/

1659,70

28.01.2019

Preddavok na činnosť správcu

V Martine 03.02.2020

K067628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medveď Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uzlovská 3785/7, 036 08 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1981
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/153/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/153/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Žilina sp. zn. 2OdK/153/2020 - 24 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Marián Medveď, nar.
07.05.1981, trvale bytom Uzlovská 3785/7, 036 08 Martin – Priekopa, do 02.07.2020 podnikajúci pod obchodným
menom Marián Medveď – EPICENTRUM, s miestom podnikania Uzlovská 3785/7, 036 08 Martin, IČO:
41 720 156, (ďalej aj ako len „Dlžník“) a spoločnosť Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. so sídlom kancelárie M. R.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO: 36 869 678, bola ustanovená do funkcie správcu
Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 27th of May 2000, we are obliged to
inform you, that with the resolution of the District Court Žilina, proc. No. 2OdK/153/2020 - 24 bankruptcy
procedure was declared on the assets of following debtor Marián Medveď, born 07.05.1981, residing Uzlovská
3785/7, 036 08 Martin – Priekopa, until 02.07.2020 carrying business under trade name Marián Medveď –
EPICENTRUM, with place of business Uzlovská 3785/7, 036 08 Martin, IČO: 41 720 156 (here and further only
„Debtor“) and Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovak Republic,
company identification No.: 36 869 678 was appointed to the function of bankruptcy administrator.
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 Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s. M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (here and after 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 administrator to the address Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s., M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovak Republic.
Prihláška musí byt 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 byt predložená samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
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. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description
of the condition. 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.
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 lodgment of 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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
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 administrator.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
V Dolnom Kubíne 03.09.2020
In Dolný Kubín 3rd of September 2020

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K067629
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.
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
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie
majetku dlžníka – 1.kolo:
Predmet ponukového konania:
Majetok vo vlastníctve dlžníka, zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom
vestníku 166/2020 s dňom vydania 27.08.2020, pod K065158, ktorý sa speňažuje samostatne, po
jednotlivých súpisových zložkách majetku.
Predmetom ponukového konania je tento súbor majetku:
súpisová zložka majetku č.4:
·

nehnuteľnosť: pozemok, zapísaný na LV č.331, obec: Liptovský Michal, katastrálne územie: Liptovský
Michal, okres: Ružomberok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo:
2518/8 o výmere 842 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel: 1/2, t.j. 421 m2,
najnižšie podanie: 1EUR/m2,

súpisová zložka majetku č.5:
·

nehnuteľnosť: pozemok, zapísaný na LV č. 806, obec: Vlachy, katastrálne územie: Vlašky, okres:
Liptovský Mikuláš, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 2813
o výmere 967 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/1, najnižšie podanie: 1EUR/m2,

súpisová zložka majetku č.6:
·

nehnuteľnosť: pozemok, zapísaný na LV č. 806, obec: Vlachy, katastrálne územie: Vlašky, okres:
Liptovský Mikuláš, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 2814
o výmere 1190 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel: 1/1, najnižšie podanie:
1EUR/m2,

súpisová zložka majetku č.7:
·

nehnuteľnosť: pozemok, zapísaný na LV č. 806, obec: Vlachy, katastrálne územie: Vlašky, okres:
Liptovský Mikuláš, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 2815
o výmere 43 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/1, najnižšie podanie: 1EUR/m2,

súpisová zložka majetku č.8:
·

nehnuteľnosť: pozemok, zapísaný na LV č. 786, obec: Vlachy, katastrálne územie: Vlašky, okres:
Liptovský Mikuláš, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 2767/5
o výmere 4061 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel: 24/192, t.j. 507,62 m2,
najnižšie podanie: 1EUR/m2.

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,
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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 prvého 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
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

K067630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babicová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlkolínec 9031/43, 034 03 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/149/2020 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/149/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: Janka Babicová, nar.
13.06.1953, trvale bytom: Vlkolínec 9031/43, 034 03 Ružomberok (do 26.07.2013 podnikajúci pod obchodným
menom Janka Babicová, s miestom podnikania Vlkolínec 9031/43, 034 03 Ružomberok, IČO: 47 162 015,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Žiline, č. k.: 3OdK/149/2020, zo dňa 18.08.2020 bol vyhlásený
konkurz Úpadcu dňa 25.08.2020.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty trustee
of the debtor: Janka Babicová, date of birth.: 13.06.1953, resid: Vlkolínec 9031/43, 034 03 Ružomberok, to
26.07.2020 doing business under the trade name Janka Babicová with the place of business Vlkolínec 9031/43,
034 03 Ružomberok, IČO: 47 162 015, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina,
proc. no: 3OdK/149/2020 dated on 18.08.2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate dated
on 25.08.2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr.
Miroslava Šufáková, správca so sídlom: Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 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, Mgr. Miroslava Šufáková,
with registered office: Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina 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. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the bunkruptcy
procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 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
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business documentation of the debtor.

Mgr. Miroslava Šufáková, správca, trustee

K067631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastorková Janka, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovalovo 363, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/343/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/343/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Bc. Janka Pastorková nar.: 09.07.1969, bytom: Dovalovo 363, 033
01 Liptovský Hrádok týmto v súlade s § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
V Žiline dňa 03.09.2020
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K067632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poliak Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za dráhou 476 / 10, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/37/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/37/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Jozef Poliak, nar.: 28.07.1963, trvale bytom: Za dráhou 476/10, 034
01 Ružomberok týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
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Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 03.09.2020
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K067633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulík Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Rovné 513, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/67/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/67/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Rudolf Mikulík, nar.: 31.08.1972, trvale bytom: Veľké Rovné 513,
013 62 Veľké Rovné týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 03.09.2020
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K067634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejková Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Kríž 15, 032 11 Svätý Kríž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1983
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/100/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/100/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JJUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Stanislava Matejková, nar.: 29.07.1983, trvale bytom: Svätý Kríž
15, 032 11 Svätý Kríž týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 2 ZKR správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie
všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 03.09.2020
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K067635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mackovčáková Katarína, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 949, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/371/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/371/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Mgr. Katarína Mackovčáková, nar.: 07.08.1990, trvale bytom:
Svrčinovec 949, 023 12 Svrčinovec týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu vlastnil majetok - obchodný podiel v obchodnej spoločnosti BIB - Beton Industry Buildings, s.r.o., IČO:
46 522 417, ktorý zapísal do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 39/2020 zo dňa 26.02.2020.
Počas trvania konkurzu správca realizoval verejné ponukové konania za účelom speňaženia predmetného
majetku.
S ohľadom na skutočnosť, že o kúpu speňažovaného majetku neprejavil záujem žiaden záujemca v troch
verejných ponukových konaniach, a zároveň žiaden z veriteľov prihlásenej pohľadávky neprejavil záujem o
odkúpenie predmetného majetku v desaťdňovej lehote po skončení tretieho verejného ponukového
konania, správca vylúčil predmetný majetok zo súpisu majetku zverejnením podania v OV č. 156/2020 dňa
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13.08.2020.
S ohľadom na uvedené skutočnosti správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
Podľa § 167q ods. 3 ZKR iné majetkové hodnoty správca speňaží obdobne ako hnuteľné veci alebo pohľadávky.
Podľa § 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 ponukového konania najvyššiu ponuku.
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 03.09.2020
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K067636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tarek Bechara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3 OdK/91/2018 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3 OdK/91/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jaroslav Veréb , ustanovený správca Rozhodnutím Okresného súdu v Žiline na majetok dlžníka Ing. Tarek
Bechara, nar. 16.07.1965, bytom Námestie slobody 30, 022 01 Čadca,,
zistil počas funkcie správcu na základe priloženého zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyjadrenia dlžníka zo dňa 31.08.2018, ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že
dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol by byť zapísaný do konkurznej podstaty.
Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. §
167t ods. 1 ZKR), oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí . V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zoznam pohľadávok prihlásených veriteľov bude uložený
na Okresnom súde v Žiline.
V Martine 03.09.2020

K067637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajči Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Pietra 399/25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1980
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Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/154/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/154/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Štefan Rajči, nar. 01.01.1980, trvale bytom A. Pietra 399/25,036 01 Martin,
do 06.02.2019 podnikajúci pod obchodnom menom Štefan Rajči, s miestom podnikania A. Pietra 399/25, 036 01
Martin, IČO: 47 999 969 (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 oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447
039 01 Turčianske Teplice,
v úradných hodinách:
·
·

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 elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K067638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajči Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Pietra 399/25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/154/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/154/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
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(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 1OdK/154/2020 zo dňa 26.08.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku OV č. 170/2020 zo dňa 03.09.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Štefan Rajči,
nar. 01.01.1980, trvale bytom A. Pietra 399/25,036 01 Martin, do 06.02.2019 podnikajúci pod obchodnom menom
Štefan Rajči, s miestom podnikania A. Pietra 399/25, 036 01 Martin, IČO: 47 999 969 (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Žilina No. 1OdK/154/2020, dated August 26th 2020, published in Commercial Journal No. 170/2020 on
September 3rd 2020, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Štefan Rajči, date
of birth: 01.01.1980, with domicile A. Pietra 399/25,036 01 Martin, Slovakia, in the past doing business
under business name Štefan Rajči, with a place of business A. Pietra 399/25, 036 01 Martin, Slovakia,
company identification No.: 47 999 969.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 04.09.2020 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Žilina came into force on September 4th, 2020. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, company identification No.:
36 795 364 Slovakia. Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be
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considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
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claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.
Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K067639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 151 935
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku opakovanej dražby zo dňa 03.09.2020
Sp. zn. 4K/24/2016
[LV č. 4247,druhé kolo]
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu opakovanej dražby
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.01.2017 (ďalej aj len ako
„ZKR“) v zmysle ust. § 24 ods. 9 v spojení s ust. § 22 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) zverejňuje Oznámenie o výsledku opakovanej dražby:
Označenie správcu: 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, správca úpadcu I electro s.r.o.,
so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 59076/L
Miesto konania opakovanej dražby: Notársky úrad, JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská
Bystrica, dátum konania opakovanej dražby: 03.09.2020
Čas konania opakovanej dražby: 10.00 hod.
Kolo dražby: Druhé
Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti evidované na Liste vlastníctva č. 4247, okres: Prievidza, obec:
Valaská Belá, katastrálne územie: Valaská Belá ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parc. číslo

Výmera/m²

Druh pozemku

18303

35672

lesný pozemok

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. číslo

Výmera/m²

Druh pozemku

16387

5501

trvalý trávny porast

18304

14582

trvalý trávny porast

18305

1530

orná pôda

Vlastník: MAISI s.r.o. naposledy so sídlom Februárová 153/3, 958 01 Partizánske, IČO: 36 688 291
Spoluvlastnícky podiel: 1/6 (ďalej aj len ako „Predmet opakovanej dražby“)
Obchodná spoločnosť MAISI s.r.o. naposledy so sídlom Februárová 153/3, 958 01 Partizánske, IČO: 36 688 291
zanikla v dôsledku zlúčenia s obchodnou spoločnosťou Gezdaport s.r.o. naposledy so sídlom Magurská 37. 974
11 Banská Bystrica, IČO: 47 437 782 a ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia s obchodnou spoločnosťou Úpadcu
I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 [právny nástupca.]
Predmet opakovanej dražby je majetkom podliehajúcim konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR a vzhľadom
na skutočnosť, že na dotknutom Liste vlastníctva č. 4247 pre katastrálne územie Valaská Belá nie je evidovaná
žiadna ťarcha [zabezpečovacie právo podľa ust. § 8 ZKR] boli dotknuté nehnuteľnosti zaradené podľa ust. § 68
ZKR do všeobecnej podstaty.
Opis predmetu a stavu predmetu opakovanej dražby: Lesný pozemok, parcela č. 18303 o výmere 35672 m²
sa nachádza v katastrálnom území Valaská Belá a ako parcela prechádza cez štyri jednotky priestorového
rozdelenia lesa [dielec, čiastková plocha, porastová skupina] a na ktorom sa nachádza lesný porast [buk lesný,
smrek obyčajný, borovica lesná, smrekovec opadavý, javor horský, jaseň štíhly.]
Pozemok, parcela č. 16387 o výmere 5501 m² a pozemok, parcela č. 18304 o výmere 14582 m² sú pozemkami,
ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce a nachádzajú sa v juhovýchodnej časti Strážovských vrchov
prevažne s hlinitou pôdou. Tieto dve parcely sú na LV č. 4247 označené ako druh pozemku: trvalý trávny porast,
avšak v skutočnosti sú lesnými pozemkami [druh pozemkov v stave E-KN trvalé trávne porasty; záväzný druh
pozemkov podľa údajov C-KN lesné pozemky.] Na lesných pozemkoch sú lesné porasty v zastúpení buk, smrek,
borovica a jedľa.
Pozemok, parcela č. 18305 o výmere 1530 m² je pozemkom, ktorý sa nachádza mimo zastavaného územia obce
a nachádza sa v juhovýchodnej časti Strážovských vrchov prevažne s hlinitou pôdou. Táto parcela je na LV č.
4247 označená ako druh pozemku: orná pôda, ale v skutočnosti sa jedná o trvalý trávny porast čiastočne
porasteným samo náletovými krovinami [druh pozemku v stave E-KN orná pôda; záväzný druh pozemku podľa
údajov C-KN trvalý trávny porast.]
Práva a záväzky viaznuce na predmete opakovanej dražby: Na predmete opakovanej dražby zapísanom na
LV č. 4247 pre katastrálne územie Valaská Belá podľa časti „C“ Listu vlastníctva „ŤARCHY“ neviaznu žiadne
ťarchy.
Odhadná cena: 7.954,51 EUR
Cena dosiahnutá vydražením: Na opakovanej dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie
Najnižšie podanie: 6.363,61 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: René Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1995
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/176/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/176/2019
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, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca dlžníka: René Lacko, nar. 08.12.1995, trvale bytom Martin, 036 01 Martin (ďalej aj ako
len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 1 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:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

Sídlo:

Karadžičova 2, Bratislava 811 09

IČO:

47 258 713

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

1.067,42 €
1
27.08.2020
Neuplatnené
8/B-1
03.09.2020

V Žiline, dňa 03.09.2020
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K067641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strkáčová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 5841/21, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/366/2019 S1302
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
9OdK/366/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Žaneta Strkáčová, nar.: 05.05.1982, trvale bytom: Bambusky
5841/21, 036 01 Martin týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že sa do 90 dní
od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 2 ZKR správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie
všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 03.09.2020
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K067642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EAST real & consulting, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lipami 421/3, 013 02 Gbeľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 487 686
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2019 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca úpadcu East real & consulting, ZoKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku a to:
Obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti PETRASTAV s.r.o, so sídlom: Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 638 251, Zapísanej v ORSR registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro ,
Vložka číslo: 10482/S, Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, Súpisová hodnota úpadcovho podielu: 1 394,15€
V Dolnom Kubíne dňa 1.9.2020

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca

K067643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akadémia vzdelávania, o.z.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 13 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 441 074
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2013 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Akadémia vzdelávania o.z., Jarná 13, 010 01 Žilina, IČO: 00 441 074 v súlade s ustanovením §
96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.

Poučenie v zmysle ustanovení § 96 ods. 3 a 4 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
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.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K067644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuffa Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 744/3, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/107/2020 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/107/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, zapísaná
v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S1774, vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Michal Kuffa, nar. 24.12.1980, trvale bytom SNP 744/3, 022 04 Čadca – U Hluška, podnikajúceho pod
obchodným menom Michal Kuffa, s miestom podnikania SNP 744/3, 022 04 Čadca – U Hluška, IČO: 41 826 906,
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, že dňa 03.09.2020, t. j. po skončení základnej
prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávok veriteľa:
Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina, Slovenská republika, ktorý si v
konkurznom konaní prihlásil súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok v celkovej výške 564,87 Eur.
Táto pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Eva Luticová, 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

241

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

K067645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/9/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/9/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po základnej lehote na prihlasovanie
pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Obec Dolná Strehová, so sídlom Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 00 319
295, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky č. 1 prihlásená prihláškou por. č. 1 v celkovej výške
2 670,37 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K067646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/51/2018S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/51/2018
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 úpadcu: Adriana Balážová, nar.
06.03.1990, bytom Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR týmto 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: Adriana
Balážová, nar. 06.03.1990, bytom Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Martine, 03.09.2020
Ing. Mikuláš Takáč, 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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K067647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Giertlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1988
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/342/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/342/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka
Hnuteľné veci

Súpisová položka
Motorové vozidlo
Škoda Felicia

Popis
EČV: RV 651 BJ

Zapísanie do súpisu:

Súpisová hodnota
300,- EUR

Dôvod zapísania majetku
majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu

13.08.2020

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K067648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radka Tadianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabá 43, 967 01 Jastrabá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1989
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/116/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/116/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Radka Tadianová, nar. 02.10.1989, trvale bytom Jastrabá 43, 967 01
Jastrabá oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, že do zoanmu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky veriteľa:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 515
Prihláška zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:
P1 Prihlásená suma 40,08 EUR
P2 Prihlásená suma 40,08 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.,
Správca úpadcu

K067649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radka Tadianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabá 43, 967 01 Jastrabá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1989
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/116/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/116/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. , správca konkurznej podstaty dlžníka: Radka Tadianová, nar. 02.10.1989,
trvale bytom Jastrabá 43, 967 01 Jastrabá (ďalej len „dlžník“) v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu.

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 148/2020 dňa 03.08.2020.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:

Súpisová položka
Motorové vozidlo
Škoda Octavia

Popis
EČV: ZH 279 CD

Dôvod zapísania majetku
majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec – Škoda Octavia.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 5OdK/116/2020 – záväzná ponuka –
neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, pričom ponuka musí
byť doručená najneskôr do 12:00 hod. posledného dňa lehoty do kancelárie správcu. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna kúpna cena nie je stanovená.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku. K cenovej ponuke záujemca právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako 1
mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca
nadobudnúť predmetnú zložku majetku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj
súhlas druhého manžela s kúpou predmetného majetku. Záujemca pripojí aj kontaktné údaje – aktuálne
telefónne číslo a e – mail.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
5OdK/116/2020 a priezvisko alebo obchodné meno záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu záväznú ponuku. V prípade viacerých záväzných ponúk od
jedného záujemcu sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
9. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 048 419 53 86, a to v
úradných hodinách správcu.
10. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
11. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
12. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného
ponukového konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky
ako víťaznej. Víťaz verejného ponukového konania je povinný prevziať predmet ponukového konania
v mieste jeho uskladnenia, prípade podľa pokynov správcu.
13. V prípade, že víťaz verejného ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v stanovenej lehote, alebo
nedoplatí zvyšnú časť kúpnej ceny, má sa za to, že nemá záujem so správcom uzatvoriť kúpnu zmluvu a
kaucia prepadne v prospech konkurznej podstaty. Správca je oprávnený osloviť ďalších
záujemcov v poradí podľa výšky navrhnutej kúpnej ceny, alebo ponúknuť predmet verejného ponukového
konania v ďalšom kole verejného ponukového konania.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
15. Predložením ponuky záujemca výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K067650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Straku 21, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1953
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/880/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/880/2019
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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Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka
Nehnuteľné veci

Súpisová
položka
Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Popis nehnuteľnosti

Súpisová
hodnota

Dôvod
majetku

Parcela “C KN“ č. 3187/1 o výmere 144 m2, druh pozemku:
záhrada, zapísaný na LV č. 2441 Štát: SR, Okres: Levice, Obec: 1/1
Farná, katastrálne územie: Farná

266,50,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase
vyhlásenia
konkurzu

Parcela “C KN“ č. 3187/2 o výmere 144 m2, druh pozemku:
záhrada, zapísaný na LV č. 2441 Štát: SR, Okres: Levice, Obec: 1/1
Farná, katastrálne územie: Farná

266,50,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase
vyhlásenia
konkurzu

Parcela “E KN“ č. 3185 o výmere 374 m2, druh pozemku: vinica,
zapísaný na LV č. 2441, Štát: SR, Okres: Levice, Obec: Farná, 1/1
katastrálne územie: Farná

700,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase
vyhlásenia
konkurzu

Parcela “E KN“ č. 3186 o výmere 2 802 m2, druh pozemku: orná
pôda, zapísaný na LV č. 2441, Štát: SR, Okres: Levice, Obec: 1/1
Farná, katastrálne územie: Farná

2 267,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase
vyhlásenia
konkurzu

Zapísanie do súpisu:

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

zapísania

22.10.2019

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K067651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Filadelfi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huta 114/25, 976 55 Ľubietová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1965
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/95/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/95/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Miroslav Filadelfi, nar. 13.04.1965, trvale bytom Huta 114/25, 976 55
Ľubietová oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka veriteľa:

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P18 Prihlásená suma 12 638,00 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

K067652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Chlpáň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bebravská 778/7, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1099/2019/S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1099/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Chlpáň, nar. 15.09.1962, trvale bytom Bebravská 778/7, 963 01
Krupina oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky veriteľov:

SCANIA SLOVAKIA s.r.o., Pestovateľská 10, Bratislava, IČO: 35 826 649
Pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok pod číslom: P1 Prihlásená suma 11.021,70 EUR

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Hausmann 1, Paríž, IČO: 542 097 902, konajúca na území
SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Karadžičova 2, Bratislava 821 08, IČO: 47 258 713
Pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok pod číslom: P2 Prihlásená suma 2.205,87 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kráľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Koniec 129, 966 53 Hronský Beňadik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2020
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

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 20.12.2019, písomného prehlásenia dlžníka doručeného do kancelárie
správcu dňa 28.02.2020 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Miroslav Kráľ, nar. 15.12.1971, trvale bytom
Horný Koniec 129, 966 53 Hronský Beňadik zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K067654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Vožňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 60, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/202/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/202/2020
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 23.01.2020, písomného prehlásenia dlžníka doručeného do kancelárie
správcu dňa 20.04.2020, ďalej vyhlásenia dlžníka z úvodného stretnutia zo dňa 18.06.2020 a vlastného šetrenia
správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Pavol Vožňák, nar. 31.07.1984, trvale bytom
Mieru 60/543, 962 23 Očová, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Vožňák, miestom podnikania:
Mieru 60/543, 962 23 Očová, IČO: 43 546 846 zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K067655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Nadežda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senné 5, 991 01 Senné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1967
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/11/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/11/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Nadežda Berkyová nar. 22.07.1967, Senné 5,
991 01 Senné,, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška pohľadávok od veriteľa :
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Prihlásená suma pohľadávky celkom: 20,00 Eur
Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
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K067656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentýni Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poltár 0, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/389/2020 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/389/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Pavel
Valentýni, nar. 11. 12. 1955, trvale bytom 987 01 Poltár, toho času bytom: Lúčna 345/2, 987 01 Poltár, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného
spisu v kancelárii správcu na adrese: Horné Záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, počas úradných hodín v dňoch
pondelok až štvrtok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 12.30 do 15.00 hod. a v piatok od 08.00 do 14.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese, na čísle telefónu: 0903 802 199, 0911 802 199 alebo e-mailom: reallux@reallux.sk.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K067657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentýni Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poltár 0, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/389/2020 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/389/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Pavel
Valentýni, nar. 11. 12. 1955, trvale bytom 987 01 Poltár, toho času bytom: Lúčna 345/2, 987 01 Poltár, týmto na
základe ustanovení § 167l a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok.
Číslo účtu: SK67 0900 0000 0050 3695 8731 vedený vo Slovenskej sporiteľni a.s.,
VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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 vo výške 350,- €.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.
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K067658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kondač Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Exnára 1301/47, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/323/2020 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/323/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Marek
Kondač, nar. 27. 03. 1977, trvale bytom Ladislava Exnára 1301/4, 969 01 Banská Štiavnica, na korešpondenčnej
adrese Dolná 23, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno - Marek Kondač - RESEKT, s miestom podnikania L.
Exnára 4, 969 01 Banská Štiavnica, IČO - 34546413, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis
majetku konkurznej podstaty:
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K067659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrašková Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Brezno 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/461/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/461/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Lýdia
Hrašková, nar. 14. 06. 1982, trvale bytom Mesto Brezno, 977 01 Brezno, adresa na doručovanie 9. mája 3, 977
03 Brezno, týmto na základe ustanovení § 167u ods.1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K067660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matiašková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 789/24, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1237/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1237/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, S1500, správca dlžníka :
Anna Matiašková, nar. 26.06.1957, bytom Štúrova 789/24, 968 01 Nová Baňa, týmto v zmysle § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok: Anna
Matiašková, nar. 26.06.1957, bytom Štúrova 789/24, 968 01 Nová Baňa k o n č í.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K067661
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.
2.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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 03.09.2020

K067662
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.
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2.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.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 03.09.2020
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K067663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrušovský Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčová 0, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/321/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/321/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Igor Hrušovský, nar. 04. 03. 1979, trvale
bytom obec Kováčová, 962 37 Kováčová, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K067664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Sršeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudlovská cesta 1639/104, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1108/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1108/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie tretieho kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Juraj Sršen, nar. 17.07.1970, bytom Rudlovská cesta 1639/104, 974 11
Banská Bystrica, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje III.
kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty, zverejneného v Obchodom vestníku č. 127/2020 dňa 03.07.2020
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetnom ponukového konania sú hnuteľné veci zapísané v súpise všeobecnej podstaty a to:
·

osobný automobil Fiat Punto 60SX, dátum prvej evidencie 1990, nepojazdné, rozpadnuté súpisová
hodnota 500,- Eur,
· osobný automobil Škoda Felícia Combi, dátum prvej evidencie 1998, STK platná do 10/2020, súpisová
hodnota 500,- Eur.
I. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 5OdK/1108/2019 – ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“
v lehote 10 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. Predmetom ponuky môžu byť súpisové
položky samostatne.
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený
v SLSP, a.s.: IBAN: SK55 0900 0000 0051 3518 0371, VS: 110819. Ponúkaná kúpna cena musí byť
pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
· podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo
a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO)
· označenie predmetu kúpy
· ponúkanú kúpnu cenu v Eurách (číslom a slovom)
· číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
· telefonický a e-mailový kontakt,
· aktuálny výpis z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu občianskeho preukazu,
ak ide o fyzickú osobu,
· dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
1. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť, ani vziať späť.
2. 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.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
4. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r. ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa
rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom
dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie kúpnej zmluvy.
5. 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.
6. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri uhradí úspešný záujemca
(nadobúdateľ). Nadobúdateľ znáša aj všetky náklady spojené s prevzatím veci.
7. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 047 542 41 51, alebo na emailovej adrese:
mario.keleti@pmxmail.sk.
JUDr. Mário Keleti, správca

K067665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litava 267, 962 44 Litava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1983
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/184/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/184/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Ulica
Pajštúnska

číslo Obec
5
Bratislava – mestská časť Petržalka

Prihlásená suma – Celková suma
735,71 Eur

insolva debt solutions, k.s., správca Zdenko Kováč

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širkovce 45 45, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1246/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1246/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku III. kola ponukového konania
Správca v konkurznom konaní: 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 (ďalej len „Správca“) vyhlásil III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka: Ladislav Balog, nar. 22. 10. 1957, trvale bytom Širkovce 45, 980 02 Jesenské,
Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 162/2020, deň vydania
21.08.2020.
-časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, pod súpisnou zložkou č. 1 zverejnený v OV pod č. 50/2020, deň
vydania 12.03.2020.
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 02.09.2020 do 14:00
hod.
Otváranie obálok prebehlo v sídle Správcu dňa 03.09.2020 o 11:00 hod. Po otvorení obálok Správca
skonštatoval, že ponuka č. 1 spĺňa podmienky vyhláseného III. kola ponukového konania a zároveň bola
vyhodnotená ako víťazná ponuka.
V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
Mgr. Martina Klačanová, správca

K067667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peller František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prochot 267, 966 04 Horná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/339/2020 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/339/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Vladimír Vanko, správca v konkurze na majetok dlžníka - František Peller, nar. 24. 05. 1960, trvale bytom
Prochot 267, 966 04 Horná Ždaňa, obchodné meno - František Peller Prevencia zdravia, s miestom podnikania
Prochot 267, 966 04 Horná Ždaňa, IČO - 32946457, týmto oznamuje, že konkurz sa podľa § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši, 03.09.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Vladimír Vanko, správca

K067668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TONER EXPRESS, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 806 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/42/2016 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu:
TONER EXPRESS, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Podjavorinskej 246, Lučenec, sp. zn.: 4K 42/2016 v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané nasledovné nezabezpečené pohľadávky, doručené do
kancelárie správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, Banská Bystrica:
Prihlásená suma:
·
·

vo výške
vo výške

509,70 EUR,
250.977,23 EUR.

JUDr. Ivan Dlhopolec
Správca

K067669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iván Szabolcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1283/14, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 627 444
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/388/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/388/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Iván Szabolcs,
nar. 08.07.1970, trvale bytom: Školská 1283/14, 982 01 Tornaľa, podnikajúci pod obchodným menom: Iván
Szabolcs, s miestom podnikania: Školská 1283/14, 982 01 Tornaľa, IČO: 45 627 444, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na
adrese: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na
tel.: 048/285 11 03.

V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
KP recovery, k.s.,
Správca

K067670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iván Szabolcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1283/14, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 627 444
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/388/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/388/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Iván Szabolcs, nar. 08.07.1970, trvale bytom: Školská 1283/14, 982 01
Tornaľa, podnikajúci pod obchodným menom: Iván Szabolcs, s miestom podnikania: Školská 1283/14, 982
01 Tornaľa, IČO: 45 627 444, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 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 preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia
pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn. 4OdK/388/2020. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 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 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.
Z týchto 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. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
KP recovery, k.s.,
Správca

K067671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iván Szabolcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1283/14, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1970
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/388/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/388/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca Dlžníka
Iván Szabolcs, nar. 08.07.1970, trvale bytom: Školská 1283/14, 982 01 Tornaľa, podnikajúci pod
obchodným menom: Iván Szabolcs, s miestom podnikania: Školská 1283/14, 982 01 Tornaľa, IČO: 45 627
444 (ďalej len „Dlžník") oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/388/2020 zo
dňa 24.08.2020, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 169/2020 zo dňa 02.09.2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka a za správcu dlžníka bola ustanovená spoločnosť: KP recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01
Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr,
vložka č.: 10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1568.
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: Iván Szabolcs, born: 08th of July 1970, address: Školská 1283/14,
982 01 Tornaľa, Slovak Republic, business name: Iván Szabolcs, with registered office: Školská 1283/14,
982 01 Tornaľa, Slovak Republic, corporate ID: 45 627 444, our duty is to inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, proc. no: 4OdK/388/2020 dated on 24th of August 2020,
which was announced in the Commercial Bulletin No. 169/2020 from 02nd of September 2020, bankruptcy
procedure was declared on the Debtor's estate and simultaneously the company KP recovery,
k.s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in
the Business register of the District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the
Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed
as the bankruptcy Trustee 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 v spojení s §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter
only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: KP recovery, k.s.,
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 4OdK/388/2020 (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic whereby the lodgement shall be delivered to
the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to
the No. 4OdK/388/2020 (§ 167l sec. 3 BRA).
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement
causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru
na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured
creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security
is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l
sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to
lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be
satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise
the right to vote on creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which
secures his claim (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
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who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.

V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
KP recovery, k.s.,
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Správca/ the Trustee

K067672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Daubner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 5424/50, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/83/2018 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/83/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní č.k. 5OdK/83/2018 vyhlásenom na majetok
dlžníka : Miroslav Daubner, nar. 13. 10. 1969, trvale bytom Uľanská cesta 5424/50, 974 01 Banská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Daubner, s miestom podnikania Uľanská cesta 5424/50, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 34 708 286 vyhlasuje podľa ustanovení § 167n a § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov I. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľností
zapísaných do všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 208/2019 zo dňa
28.10.2019.
Špecifikácia majetku : Nehnuteľnosti - spoluvlastnícke podiely zapísané v katastri nehnuteľností Okresným
úradom Banská Bystrica, pre okres Banská Bystrica, katastrálne územie Uľanka na LV č. 379
Katastrálne územie
Uľanka

LV č.
379

Parc. č.
606/3
723/2

výmera v m2
360
5441

druh pozemku
OP
TTP

spoluvlastnícky podiel
1/3
1/3

súpisová hodnota
21,12 €
319,21 €

Podmienky I. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením „5OdK/83/2018 DAUBNER ponukové konanie“ do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri (pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch), k písomnej ponuke je
potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, pri fyzických osobách fotokópiu
platného občianskeho preukazu, návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu alebo štatutárneho orgánu a telefonický
a mailový kontakt.
3. K ponuke záujemca priloží vyhlásenie, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ
ponúkaného majetku uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňažovania a to hlavne náklady
spojené s vykonaním zmien príslušnou správou katastra.
4. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
5. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Účet je vedený v Prima banka Slovensko, a.s. IBAN SK73 5600 0000 0063 6041
4001.
7. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 3 pracovných dní po
uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
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8. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však vo
výške 100% súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky
podmienky ponukového konania.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
Ing. Jozef Oravec, správca

K067673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušovo 6, 980 25 Hrušovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/341/2020 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/341/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka : Petra
Berkyová, nar. 30.05.1996, bytom Hrušovo 6, 980 25 Hrušovo oznamuje, že do správcovského spisu č.k.
5OdK/341/2020 S1157 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská
Bystrica a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. Žiadosť
o termín k nahliadnutiu do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si na tel.: 048/41 54 184 alebo na email
adrese : rybarikova@1uctovna.sk.
Ing. Jozef Oravec, správca

K067674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušovo 6, 980 25 Hrušovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/341/2020 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/341/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská
Bystrica, zn. správcu S1157, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka : Petra Berkyová, nar.
30.05.1996, bytom Hrušovo 6, 980 25 Hrušovo, sp. zn. 5OdK/341/2020 týmto v súlade s § 167l ods. 5) v
nadväznosti na § 32 ods. 7) ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávky. Účet je vedený v Prima banka Slovensko a.s., IBAN : SK73 5600 0000 0063 6041
4001.
V zmysle ustanovenia §32 ods. 7) ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak :
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Jozef Oravec, správca

K067675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Dinko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Urpínom 563/17, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/214/2020 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/214/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica týmto
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka :
František Dinko, nar. 06.03.1967, bytom Pod Urpínom 563/17, 974 01 Banská Bystrica
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020

K067676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Žofková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1986
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/50/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/50/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty Dlžníčky: Denisa Žofková, nar. 28.06.1986, trvale bytom
Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen vylučuje zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: VÚB
Leasing, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045, nasledovný majetok:
1. Motorové vozidlo
továrenská značka

druh
vozidla

VOLKSWAGEN
osobné
JETTA 16/AACAYCX0

EČV

VIN

druh
karosérie

ZV780DS WVWZZZ16ZEM012111 AA sedan

kategória
vozidla

farba

rok
spoluvl.
výroby podiel

súpisová
hodnota
(Eur)

M1

čierna
metalíza

2013

8000

1/1
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Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu:
Podaním zo dňa 26.08.2020, doručeným do správcovskej kancelárie dňa 31.08.2020, zobral zabezpečený veriteľ
– spoločnosť VÚB Leasing, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045, v celom rozsahu
svoju prihlášku zabezpečenej pohľadávky späť. Podľa § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený
veriteľ.
Vzhľadom na skutočnosť, že zabezpečený veriteľ svoju prihlášku zobral späť, zabezpečený majetok prestal
podliehať konkurzu.

Deň vylúčenia majetku zo súpisu: 03.09.2020

V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
KP recovery, k.s.,
Správca

K067677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Halás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 259, 966 01 Dolná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1973
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/255/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/255/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Miroslav Halás, nar. 19.10.1973, trvale bytom
Dolná Ždaňa 259, 966 01 Dolná Ždaňa (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K067678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 282/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1988

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/209/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/209/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Róbert Oláh, nar. 15.07.1988, trvale bytom Stráž
282/1, 960 01 Zvolen; obchodné meno Róbert Oláh, s miestom podnikania Stráž 282/1, 960 01 Zvolen, IČO: 46
641 700 (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata
preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K067679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viola Zsámboková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožďany 495, 980 11 Ožďany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1957
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/184/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/184/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Viola Zsámboková, nar. 01.06.1957, trvale bytom
Ožďany 495, 980 11 Ožďany; korešpondenčná adresa Vyšná Pokoradz 51, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len
„Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

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

268

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

K067680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ľuptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Novomeského 1235/23, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1947
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/83/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/83/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Mária Ľuptáková, nar. 03.08.1947, trvale bytom
Ladislava Novomeského 1235/23, 977 01 Brezno (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K067681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kuncová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krahule 125, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1965
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/576/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/576/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, pod sp. zn. 5Odk/576/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Alena Kuncová, nar. 13.11.1965, trvale bytom Krahule 125, 967 01 Kremnica. Do funkcie správcu
konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863, značka správcu: S1930. Citované uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. 112/2019 dňa 12.06.2019.
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 174/2019 dňa 10.09.2019.
Podľa § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako ,,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.
Správca týmto zverejnením vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovný majetok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hnuteľné veci
Typ súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo
Súp. Zložka Značka
1
DAEWOO KLAS KALOS 1.2 SOHC

Popis
Rok Stav
Hodnota v EUR Dôvod zapísania majetku
farba: červená metalíza 2004 pojazdné 1.250,- Eur
§ 167h ods. 1 ZKR

Dôvod vylúčenia: majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka pod súp. zložkou 1 sa nepodarilo
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a v dôsledku ust. § 167p ods. 2 ZKR, majetok zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty dlžníka pod súp. zložkou 1 ex lege prestáva podliehať konkurzu.
V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík – komplementár, správca

K067682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiáš Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 308 / 52, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/333/2020 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/333/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca Rudolf Eremiáš,
nar. 02.12.1954, bytom Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Rudolf Eremiáš, s miestom podnikania Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 50 973 983, podľa
ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K067683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Hajduček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1958
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/458/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/458/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, pod sp. zn. 4OdK/458/2019 zo dňa 02.05.2019 bol vyhlásený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz na majetok dlžníka: Dušan Hajduček, nar. 03.04.1958, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01
Banská Bystrica, adresa na doručovanie Moskovská 3, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno Dušan
Hajduček – STAV-BY, s miestom podnikania Kráľovohoľská 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 10 971 726.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863, značka správcu: S1930. Citované uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 90/2019 dňa 13.05.2019.
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 157/2019 dňa 15.08.2019.
Podľa § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako ,,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.
Správca týmto zverejnením vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovný majetok:
Typ súpisovej zložky majetku:
Súp.
zložka
1

2

Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku Celková
suma Spoluvlastnícky
Dlžník
pohľadávky
pohľadávky v €
podiel
STAVAP PLUS s.r.o., IČO: 46 702 563, Budička 11, 962 34
faktúra zo dňa 15.07.2015
Tŕnie (právny nástupca spoločnosti T.B.trading, s.r.o., IČO:
14 880,00 €
výlučné vlastníctvo
splatná 15.08.2015
45 867 372)
STAVAP PLUS s.r.o., IČO: 46 702 563, Budička 11, 962 34
faktúra zo dňa 30.01.2015
Tŕnie (právny nástupca spoločnosti T.B.trading, s.r.o., IČO:
68 159,00 €
výlučné vlastníctvo
splatná 15.02.2015
45 867 372)

Dôvod vylúčenia: majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka pod súp. zložkou 1 a 2 sa nepodarilo
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a v dôsledku ust. § 167p ods. 2 ZKR, majetok zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty dlžníka pod súp. zložkou 1 a 2 ex lege prestáva podliehať konkurzu.
V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík – komplementár, správca

K067684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Plachtince 27, 991 24 Horné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1989
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/58/2020.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/58/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, pod sp. zn. 5OdK/58/2020 zo dňa 12.02.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Bučko, nar. 11.04.1989, Horné Plachtince 27, 991 24 Horné Plachtince.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863, značka správcu: S1930. Citované uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 34/2020 dňa 19.02.2020.
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 97/2020 dňa 22.05.2020.
Podľa § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako ,,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.
Správca týmto zverejnením vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovný majetok:
Typ súpisovej
majetku
Súp.
Zložka

Značka

1

ŠKODA
SEDAN

zložky

osobné motorové vozidlo
Popis

FELÍCIA,

Rok Stav

Súpisová hodnota v
EUR

AA najazdené 220 600 km, farba: zelená
pojazdné, hrdzavé blatníky a
1998
400,00 €
tmavá, benzín
podvozok

Dôvod vylúčenia: majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka pod súp. zložkou 1 sa nepodarilo
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a v dôsledku ust. § 167p ods. 2 ZKR, majetok zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty dlžníka pod súp. zložkou 1 ex lege prestáva podliehať konkurzu.
V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2020
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík – komplementár, správca

K067685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEVEN, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica 29. augusta 23, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 540 005
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2013 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na Horná 23, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: LEVEN, a.s., Ulica 29. augusta 23, 811 09 Bratislava, IČO: 36 540 005 podľa ust. § 34 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 Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 1R 3/2013 zo dňa 11.06.2020, ktorým
súd uznal konkurz vyhlásený na majetok úpadcu LEVEN, a.s., so sídlom Ulica 29. augusta 23, 811 09 Bratislava,
IČO: 36 540 005 za malý, zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 28.09.2020 o 14:00 hod. v
priestoroch správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Voľba zástupcu veriteľov;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby musia predložiť aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

K067686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1778 / 16, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/293/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/293/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca S1326, so sídlom 29.augusta 31, 94 01 Banská Bystrica, bol uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica vydaným pod sp. zn. 4OdK/293/2020, ustanovený do funkcie správcu vo veci
konkurzu na majetok dlžníka:
Harvan Ondrej, Vrbová 1778, 97703 Brezno, Slovensko,
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu,
po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiaden
speňažiteľný majetok, preto správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Harvan
Ondrej, Vrbová 1778, 97703 Brezno, Slovensko, končí.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca

K067687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Rybársky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Strehová 4, 991 02 Dolná Strehová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/82/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/82/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská republika, ako správca dlžníka Miroslav Rybársky, dátum narodenia 28.01.1979, trvale bytom
Bukovec 4, 991 02 Dolná Strehová, Slovenská republika, na korešpondenčnej adrese Okružná 160/2, 991 02
Dolná Strehová, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 167v ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje z dôvodu,
že v lehote deväťdesiatich (90) dní odo dňa vyhlásenia konkurzu žiadny z veriteľov Dlžníka neprihlásil
svoju pohľadávku do konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K067688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šiatorská Bukovinka 20, 986 01 Šiatorská Bukovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/267/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/267/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 ako správca dlžníka Rastislav Kaličiak, dátum
narodenia 14.04.1983, bytom Šiatorská Bukovinka 20, 985 58 Šiatorská Bukovinka, Slovenská republika (ďalej aj
len ako „Dlžník“) týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky OPEL VECTRA-B, evidenčné číslo LC833BG, VIN: W0L0JBF19W1271095,
farba: hnedá metalíza svetlá, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: v premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 500,- EUR
JUDr. Matúš Boľoš, správca

K067689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Trnavská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 313/85, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/682/2019S1484
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/682/2019
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci sp. zn. 5OdK/682/2019 dlžníka : Ľubica Trnavská, nar.14.01.1945, bytom Obrancov
mieru 313/85, 980 55 Klenovec bol po speňažení majetku dlžníka spracovaný rozvrh výťažku z majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty. Bezodkladne po vypracovaní rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty bola
suma výťažku v zmysle predmetného rozvrhu vyplatená veriteľom.
Rozvrh obsahuje všeobecnú a rozvrhovú časť.

I.

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku

A) Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 5OdK/682/2019 zo dňa 11.07.2019 bol dňom 12.07.2019
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Následne bol vykonaný súpis majetku, v ktorom boli do všeobecnej
podstaty zapísané tieto zložky:

Súpisová zložka I.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 4730,štát SR, okres :Rimavská Sobota , obec Klenovec , k.ú.
Klenovec, parcela registra „E“ parc.č. 5316 lesný pozemok o výmere 2641315m2 pod B 375 v podiele
1129/423491.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 2170,štát SR, okres :Rimavská Sobota , obec Klenovec , k.ú.
Klenovec, parcela registra „E“parc.č. 4662/1 trvale trávny porast o výmere 1144m2, parc.č. 4662/2 trvale trávny
porast o výmere 422m2, parc.č.4790 lesný pozemok o výmere 8237 m2, parc.č.5303/1 trvale trávny porast
o výmere 1273743m2, parc.č.5303/2 trvale trávny porast o výmere 133783m2, parc.č. 5305/1 trvale trávny porast
o výmere 4333m2, parc.č.5305/2 trvale trávny porast o výmere 425m2, parc.č.5305/3 trvale trávny porast
o výmere 221m2, parc.č.5306 trvale trávny porast o výmere 4826m2, parc.č. 5307 trvale trávny porast o výmere
5138m2, parc.č. 5308 lesný pozemok o výmere 37m2, parc.č. 5309 trvale trávny porast o výmere 121053m2,
parc.č. 5310 trvale trávny porast o výmere 26191m2, parc.č. 5311 trvale trávny porast o výmere 2468m2, parc.č.
5312 trvale trávny porast o výmere 3690m2, parc.č. 5313 trvale trávny porast o výmere 28474m2, parc.č. 5314
trvale trávny porast o výmere 2803m2, parc.č. 5315 trvale trávny porast o výmere 5801m2 pod B 392 v podiele
1129/423491m2.
Vyššie uvedené nehnuteľnosti sú Spoločnou nehnuteľnosťou pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity:
Pasienková spoločnosť v Klenovci v zmysle zákona č. 97/2013Z.z.

Následne sa v konkurznom konaní na vyššie uvedenú súpisovú zložku č. I. viedlo ponukové konanie , zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 98/2020 . Vyhodnotenie ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 117/2020 dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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19.06.2020. Správca vyššie špecifikované nehnuteľnosti speňažil v zmysle § 167p ZKR za celkovú kúpnu cenu
1.308,- EUR.

Súpisová zložka II.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 943,štát SR, okres :Rimavská Sobota , obec Klenovec , k.ú.
Klenovec, parcela registra „C parc.č. 1180 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 467m2 s rodinným domom
súp.č.461 , parc.č. 1181 záhrada o výmere 190m2, parc.č. 1182 záhrada o výmere 682m2 pod B 1 v podiele 1/8,
pod B 5 v podiele1/8.

Správca vyššie uvedené nehnuteľnosti speňažil v zmysle § 167r ZKR na základe Kúpnej zmluvy zo dňa
19.02.2020 za celkovú kúpnu cenu 825,- EUR.

Celkový speňažený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:
1) výťažok zo speňaženia súp. zložky I.

1.308,-EUR

2) výťažok zo speňaženia súp. zložky II.

825,- EUR

Výťažok zo speňaženia spolu:

2.133,-EUR

B) Výdavky tvorili:
·
·

náklady na vedenie kancelárie( § 22 ods.1 písm.b) ( 12x 30,-EUR) 360,-EUR
overenie podpisov na Kúpnych zmluvách ( 2x 5,26)
10,52 EUR

___________________________________________________________________________
Spolu:

370,52EUR

C) Súdny poplatok

4,-EUR

D) Odmena správcu zo speňaženia ( § 24b písm.e))

246,18 EUR

Odmena sa vypočíta ako rozdiel výťažku zo speňaženia po odpočítaní PPP a súdneho poplatku.
s.zl.:

Názov:

výťažok:

PPP+súd.popl.:

odm. správcu:
v%

Výťažok zo speňaženia

2.133,- €

370,52 € +4,-€

14%

v€
246,18 €
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374,52,-€

246,18 €

Na rozdelenie pre veriteľov zostáva čiastka 1.512,30 EUR.
V konkurze si svoje pohľadávky prihlásili 3 veritelia s celkovou výškou prihlásených pohľadávok 8.400,52
EUR a z toho bolo uznaných, resp. zistených pohľadávok vo výške 8.400,52 EUR.
II. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé súpisové zložky majetku, ku ktorým sú priradené výťažky získané
speňažením a pomerná časť pohľadávok proti podstate (PPP) vrátane odmeny správcu, ktorá sa vzťahuje k týmto
súpisovým zložkám. Odmena správcu bola počítaná v súlade s vyhl.č. 665/2005 Z. z. a spolu predstavuje sumu
246,18 EUR. Zoznam PPP sa nachádza v správcovskom spise. V poslednom stĺpci je vypočítaný výťažok, ktorý
vznikol ako rozdiel medzi výťažkom zo speňaženia a priradenými pohľadávkami proti podstate vrátane odmeny
správcu.

s.zl.:
€:

Názov:

výťažok:

PPP+súd. popl.+odmena:

výsl. suma výťažku

Výťažok zo speňaženia
nehnuteľných vecí

Spolu:
€

2.133,-€

370,52€+4,-€ + 246,18€

2.133,- €

620,7 €

1512,30

Suma určená na rozdelenie pre veriteľov v konečnom rozvrhu je 1.512,30 EUR.

V poslednej tabuľke je uvedené označenie veriteľa, výška zistenej pohľadávky, zistené poradie, v poslednom
stĺpci je uvedená suma, v akej bude uspokojený každý veriteľ v konečnom rozvrhu.

Konečný rozvrh
Č. Veriteľ
Zistená pohľadávka
1. AK Antovszká, s.r.o., Bárdošova 2/A, 83101 Bratislava, IČO: 294,38 EUR
36866881
2. Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava , IČO: 35 831 154
7.291,14EUR
3. POHOTOVOSŤ,s.r.o. ,Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807598
815,-EUR
Spolu:

8.400,52EUR

Zistené poradie Uspokojenie veriteľov
E
53,- EUR
E
E

1.312,58 EUR
146,72 EUR
1.512,30 EUR
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JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M. správca

K067690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Slováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 55, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/328/2020 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/328/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Soňa Slováková, nar.
05.03.1949, trvale bytom Hontianske Tesáre 55, 962 68 Hontianske Tesáre, podnikajúci pod obchodným menom:
Soňa Slováková - VEČIERKA, s miestom podnikania Hontianske Tesáre 55, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 41
655 800, týmto v súlade s § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 02.09.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkového položky.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K067691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čuri Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ražňany 157, 082 61 Ražňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1988
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/202/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/202/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ivan Čuri, nar. 07.10.1988, Ražňany 157, 082 61 Ražňany (ďalej aj ako len
„Dlžník“), v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje, že majetok zapísaný do súpisu majetku
všeobecnej podstaty dlžníka prestáva podliehať konkurzu, in concreto:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: ŠKODA FELICIA, EVČ: SB 258 BV, VIN: TMBEFF613V0466781; Rok
výroby: 1996; Farba: čierna; Stav vozidla: pojazdné, zadná časť vozidla poškodená (havária); Súpisová hodnota
majetku: 100,- Eur;
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stotince 176, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1984
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/926/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/926/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Igor Dunka, nar. 12.07.1984, Stotince 176, 059 94 Ihľany, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom: Igor Dunka, s miestom podnikania Stotince 176, 059 94 Ihľany, IČO:
44 037 643 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje že majetok
zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, prestáva podliehať konkurzu, in concreto:
Pozemok
LV č. Obec
293

Katastrálne
územie

Ihľany Stotince

Podiel

Parc. číslo Výmera v m2 Druh pozemku
277/2

96

Zastavaná
nádvorie

plocha

a

1/6

Súpisová
EUR

Register
parcely
"C"

registra

hodnota

v

170,00 €

Prvá arbitrážna k.s.
Správca dlžníka

K067693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 810 807
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v
konkurze“ – dňom 09.09.2020
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 35 810 807 (ďalej len „Úpadca“), na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom
09.09.2020 tretie kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku Úpadcu:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Pavol Sojka, nar. 07.03.1977, bytom Skalité 1164, 023 14 Skalité; Právny dôvod
vzniku: Pohľadávka vznikla z titulu neuhradeného nájomného za poskytnutý prenájom nehnuteľnosti podľa
ustanovenia § 19 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“) - nebytového priestoru č. 12-903
nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 3396 na ulici Agátová 5/C, zaradeného do
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima Banka Slovensko, a.s. pod súpisovou položkou majetku
por. č. 1 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 6/2014 pod značkou záznamu K000379 dňa 10.01.2014 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zmysle zmluvy o nájme nebytového priestoru uzatvorenou medzi Úpadcom ako prenajímateľom a medzi
Dlžníkom ako nájomcom dňa 26.06.2013, nahradenou novou zmluvou o nájme nebytových priestorov
uzatvorenou medzi správcom konajúcim v mene Úpadcu ako prenajímateľom a medzi Dlžníkom ako nájomcom
dňa 01.08.2014, za obdobie trvania nájmu od 01.07.2013 do 31.01.2017, v celkovej výške 18.700,- Eur (istina);
priznaná rozsudkom pre zmeškanie vyhláseným Okresným súdom Čadca pod sp. zn. 10C/8/2017, dňa
11.01.2019, právoplatným dňa 03.09.2019 a vykonateľným dňa 07.09.2019, v spojení s opravným uznesením
Okresného súdu Čadca, sp. zn. 10C/8/2017, zo dňa 31.10.2019, vo výške 18.700,- Eur vrátane príslušenstva,
celková suma (aj mena): 18.700,- Eur, súpisová hodnota (aj mena): 18.700,- Eur (ďalej len „Predmet
speňaženia“).
Správca zapísal Predmet speňaženia do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima Banka
Slovensko, a.s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 27/2020 pod značkou záznamu K012149
dňa 10.02.2020 pod súpisovou položkou majetku por. č. 4, v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 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“) ako majetok, ktorý Úpadca nadobudol počas konkurzu – pohľadávka Úpadcu titulom
nájmu majetku podliehajúceho konkurzu podľa ustanovenia § 19 Vyhlášky.
Dňa 26.03.2020 zabezpečený veriteľ Prima Banka Slovensko, a.s. ako príslušný orgán (ďalej len „Zabezpečený
veriteľ“) v zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 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“) uložil správcovi záväzný
pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení
pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo mailom na: presov@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto
eur) na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu, č. účtu
v tvare: IBAN: SK08 0200 0000 0032 0201 9758, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 28.09.2020.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca
zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená Zabezpečeným veriteľom.
V prípade, ak v čase odo dňa predloženia žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu do dňa vyhlásenia
ponukového konania na speňaženie Predmetu speňaženia dôjde k zaplateniu Predmetu speňaženia, uložený
záväzný pokyn týmto stráca účinnosť v celom rozsahu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
Predmetu speňaženia, ponukové konanie sa tým zrušuje. V takomto prípade má víťazný záujemca nárok na
vrátenie zloženej sumy zábezpeky, resp. ak bola odplata uhradená v celom rozsahu, na vrátenie takejto odplaty.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti je odmietnutia a túto predložiť Zabezpečenému veriteľovi
na schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, správca do desiatich (10) dní od ukončenia ponukového konania prizve
Zabezpečeného veriteľa a všetkých záujemcov, ktorí doručili najvyššie ponuky, aby na spoločnom
stretnutí predložili Zabezpečenému veriteľovi vyššiu ponuku. Víťaznou ponukou sa stane najvyššie ponuka
dosiahnutá licitovaním prítomných záujemcov na takomto stretnutí (ďalej len „Stretnutie“).
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK08 0200 0000 0032 0201
9758, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk resp.
od konania spoločného Stretnutia. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží
Zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia
ponukového konania. Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a
písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Zabezpečeným veriteľom je Správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Zabezpečený veriteľ, správca
vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu
najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15)
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto
lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmet

speňaženia

nezaťažený

zabezpečovacími

právami

v súlade

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania zrušiť.
Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom
ponuka musí byť správcovi doručená najneskôr do 20 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia
ponukového konania, t. j. najneskôr do dňa 28.09.2020 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke
s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze – PREDAJ
POHĽADÁVKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ponukového konania doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K067694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 120, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/58/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/58/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 4OdK/58/2020 zo dňa 06.04.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Miroslav Čureja, nar. 04.03.1976, trvale bytom 065 11 Nová Ľubovňa 120, podnikajúci pod obchodným menom
Miroslav Čureja, s miestom podnikania 065 11 Nová Ľubovňa 120, IČO: 41 570 804 a ustanovil do funkcie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 77/2020 dňa 22.04.2020, pod
podacou značkou „K033233“.
Týmto ako správca dlžníka Miroslav Čureja, nar. 04.03.1976, trvale bytom 065 11 Nová Ľubovňa 120, podnikajúci
pod obchodným menom Miroslav Čureja, s miestom podnikania 065 11 Nová Ľubovňa 120, IČO: 41 570 804
oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som zistil majetok dlžníka, pričom súpis majetku všeobecnej
podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 116/2020 dňa 18.06.2020. Predmetný majetok bol
speňažovaný v zmysle §167q ods. 3 a §167p ZKR, pričom prvé kolo ponukového konania bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 119/2020 dňa 23.06.2020, druhé kolo ponukového konania bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 133/2020 dňa 13.07.2020 a tretie kolo ponukového konania bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 156/2020 dňa 13.08.2020.
Prvé, druhé a tretie kolo ponukového konania bolo neúspešné a majetok dlžníka sa nepodarilo odpredať.
Konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Čureja, nar.
04.03.1976, trvale bytom 065 11 Nová Ľubovňa 120, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Čureja, s
miestom podnikania 065 11 Nová Ľubovňa 120, IČO: 41 570 804 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Čureja, nar. 04.03.1976,
trvale bytom 065 11 Nová Ľubovňa 120, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Čureja, s miestom
podnikania 065 11 Nová Ľubovňa 120, IČO: 41 570 804 zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K067695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbov 236, 059 72 Vrbov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/114/2020 S1403
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
5OdK/114/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Marek Koky, nar. 30.03.1980, bytom 059 72 Vrbov 236 týmto v súlade
s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom znení (ďalej len
"ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka
veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s. r. o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, Bratislava v celkovej výške 17.562,34 €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K067696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 49/58, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/116/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/116/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Andrea Čonková, nar.: 25.10.1980, trvale bytom Nový Dvor 49/58, 059
52 Veľká Lomnica v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 4OdK/116/2020 týmto
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Andrea Čonková, nar.: 25.10.1980, trvale bytom Nový
Dvor 49/58, 059 52 Veľká Lomnica sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K067697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DaK - stav., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Kostru 6348/49, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 484 342
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/6/2019
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Udelenie súhlasu v zmysle ust. § 86 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Slovenská konsolidačná, a.s. ako zástupca veriteľov úpadcu DaK – stav., s.r.o. v konkurze týmto v zmysle ust. §
86 ods. 2 ZKR vyjadruje súhlas s uzatvorením dohody o úhrade Dlžnej sumy v splátkach s dlžníkom EUBIRAC
a.s., so sídlom Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35 683 066 v znení, ako bola predložená zástupcovi
veriteľov listom správcu zo dňa 24.08.2020, sp. zn. 2K/6/2019 S1436.
V zmysle dohody Dlžník uhradí Dlžnú sumu 47.021,18 EUR v piatich rovnomerných a pravidelných mesačných
splátkach do konca roka 2020 v prospech účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.

Prvá mesačná splátka vo výške 9.404,24 Eur je splatná dňa 15.09.2020;
Druhá mesačná splátka vo výške 9.404,24 Eur je splatná dňa 30.09.2020;
Tretia mesačná splátka vo výške 9.404,24 Eur je splatná dňa 31.10.2020;
Štvrtá mesačná splátka vo výške 9.404,24 Eur je splatná dňa 30.11.2020;
Piata mesačná splátka vo výške 9.404,24 Eur je splatná dňa 31.12.2020.

V Bratislave, dňa 02.09.2020

Ing. Eduard Čengel

Mgr. Miriam Mihoková

člen predstavenstva

prokurista

K067698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaľanyová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 218/3, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1979
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/129/2020 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/129/2020
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 konkurz v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil
žiadny veriteľ.

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Emília Vaľanyová, nar. 08.04.1979, bytom: Bardejovská 218/3, 087 01
Giraltovce, podľa ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto
oznamuje, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

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

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K067699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Dunka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorany 101, 059 93 Podhorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/291/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/291/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Milan Dunka, nar.: 04.03.1970, trvale bytom 059 93 Podhorany 101 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/291/2020, týmto oznamuje, že v
predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka: Milan Dunka, nar.: 04.03.1970, trvale bytom 059 93 Podhorany 101 sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K067700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhošová Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 331/10, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/104/2019 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/104/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka Lýdia Polhošová, v zmysle ust. § 167u ods. 1 ZKR
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Prešove, dňa 03.09.2020
JUDr. Ján Surma, správca

K067701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oračko Ladislav, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 512 512, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/267/2020 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/267/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 2257/B, IČO: 35776005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

- pohľadávka v celkovej sume 352,00 €

Pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok. V súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. je
možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku.
JUDr. Stela Wiledová, správca

K067702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hučko Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1607 / 6, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/193/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/193/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Štefan Hučko, nar. 21.12.1966, trvale bytom Palárikova 1607/6, 069
01 Snina týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v
platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s. r. o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, Bratislava v celkovej výške 1024,77 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K067703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pitoňák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 312, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/166/2018 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/166/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Štefan Pitoňák, nar. 18.10.1974, trvale bytom 059 02 Slovenská Ves
312 týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom
znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná
pohľadávka veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s. r. o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, Bratislava v celkovej výške 4381,03 €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K067704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2515 / 7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/238/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/238/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Anna Bartková, nar. 25.07.1969, trvale bytom Tomášikova 2515/7,
Poprad týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v
platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa:
Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408, Karadžičova 17, Bratislava v celkovej výške 535,45 €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K067705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Malast
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/136/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/136/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Pavel Malast, Prešov, oznamuje, že v zmysle §167p ods. 2 ZKR prestali podliehať konkurzu
hnuteľné veci, zapísané do súpisu majetku a zverejnené v OV č. 118/2020 dňa 22.6.2020, pretože sa ich
nepodarilo speňažiť ani v 3. kole zverejnenom v OV č. 154/2020 dňa 11.8.2020 a do 10 dní od skončenia tretieho
ponukového kola neponúkol ani nikto z veriteľov žiadnu ponuku.

K067706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Šariská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 232 / 7, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/199/2020 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/199/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka: Anna Šariská, nar. 16.04.1984, trvale bytom: Mlynská 232/7,
059 16 Hranovnica, sp. zn.: 3OdK/199/2020
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
V Bardejove, dňa 03.09.2020
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca

K067707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Orečná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 17/37, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/37/2020 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/37/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Anna Orečná, nar.
05.06.1952, trvale bytom Topoľová 17/37, 094 34 Bystré, SR, v minulosti podnikajúca pod obchodným
menom Anna Orečná, IČO: 44 867 786, s miestom podnikania 09434 Bystré 17 (ďalej len „dlžník“).
Uznesením Okresného súdu v Prešove sp. zn. 3OdK/37/2020 zo dňa 31.03.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku 68/2020 dňa 07.04.2020, č. zver. K029955, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom
konaní vyššie špecifikovaného dlžníka.
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.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K067708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rindoš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavnica 503, 065 45 Plavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/165/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/165/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
V súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníka Štefan Rindoš, nar.
27.12.1973, bytom Plavnica 503, 065 45 Plavnica, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa 27.03.2019 pod sp.
zn. 5OdK/165/2019 končí, keďže po neúspešných troch kolách ponukového konania konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.

V Prešove dňa 03.09.2020
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JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K067709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 3, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1961
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/582/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/582/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, správca dlžníka Peter Lacko, IČO: 107 22 840, nar.: 12.01.1961,
trvale bytom Nová Lesná 3, 059 86 Nová Lesná, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v dôsledku
skutočnosti, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje oznámenie o ukončení konkurzu
vyhláseného na majetok Dlžníka.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR „zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
M&L insolvency, k.s., správca

K067710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Eštoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Makovce 0, 090 23 Makovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/138/2020 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/138/2020
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

290

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny 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
Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/138/2020-18 zo dňa 11.03.2020, na majetok dlžníka: Marta
Eštoková, nar. 05.08.1977, trvale bytom 090 23 Makovce, SR, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Marta Eštoková, nar. 05.08.1977,
trvale bytom 090 23 Makovce, SR, zrušuje.
V Prešove dňa 03.09.2020
JUDr. Marek Gula, správca

K067711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiška Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 2941 / 4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/306/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/306/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K067712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiška Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 2941 / 4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/306/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/306/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky; a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky,
dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350,-- Eur a najviac 10 000,-- Eur; môžu veritelia zložiť
na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
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ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený
preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K067713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kroka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 603, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/319/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/319/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca v danom konkurze - dlžníka/úpadcu: Marek K r o k a , bytom Zámutov 603, 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 /ďalej len ZKR/ oznamuje, že veritelia, ich zástupcovia a iné oprávnené osoby môžu do
správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jarkova 89 Prešov, počas pracovných dní - v
úradných hodinách: 7 30 - 11 30 a 13 00 - 15 00 hod.
Konkrétny termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť so správcom, na č.t.: 0903021980,
0949158122 alebo 0517781570.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K067714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kroka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 603, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/319/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/319/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v danom konkurze - dlžníka/úpadcu: Marek Kroka, trvale bytom Zámutov 603, týmto oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý je treba zložiť preddavok na trovy konania (kauciu) na účely popretia prihlásenej
pohľadávky iným prihláseným veriteľom podľa § 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/ vo výške uvedenej v § 32
ods. 7 písm. b) ZKR, a to č.ú.: 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876, vedený v ČSOB, a.s.,
s uvedením symbolu V=3192020 a poznámky - správa pre prijímateľa: kaucia / s označenim veriteľa, dlžníka a
pohľadávky, ktorá sa popiera/.
JUDr. Oľga Michalíková, správca
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K067715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomčák Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 479 / 1, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/456/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/456/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tomáš Baulovič, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K067716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rerko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko Ťahanovce -, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/276/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/276/2020
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 Jaroslav Rerko, narodený: 11.03.1968, bytom: 040
13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Rerko, s miestom
podnikania: Rožňavská 643/18, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 43 629 318, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.11.2009, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so
sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.:
32OdK/276/2020 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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K067717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rerko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko Ťahanovce -, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/276/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/276/2020
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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Jaroslav Rerko, narodený: 11.03.1968, bytom: 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Jaroslav Rerko, s miestom podnikania: Rožňavská 643/18, 045 01 Moldava nad Bodvou,
IČO: 43 629 318, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.11.2009 (ďalej len „Dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/276/2020 zo dňa 17.08.2020, zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 162/2020, dňa 21.08.2020 (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: Jaroslav Rerko, born: 11.03.1968, address: 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce,
Slovakia, with business name: Jaroslav Rerko, business address: Rožňavská 643/18, 045 01 Moldava nad
Bodvou, Slovakia, IČO (VAT no.): 43 629 318, with finished business activities up to date: 30.11.2009 (hereinafter
the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Košice I, proc. no:
32OdK/276/2020 dated as of August 17th, 2020 (published in the Commercial Gazette no. 162/2020 on
21.08.2020) 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.

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

295

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

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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K067718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rerko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko Ťahanovce -, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/276/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/276/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

číslo konania: 32OdK/276/2020
JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov správca dlžníka
Jaroslav Rerko, narodený: 11.03.1968, bytom: 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Jaroslav Rerko, s miestom podnikania: Rožňavská 643/18, 045 01 Moldava nad Bodvou,
IČO: 43 629 318, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.11.2009, 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: Jaroslav Rerko - kaucia popretia pohľadávky 32OdK/276/2020

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

K067719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Šogan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jovsa 151, 072 32 Jovsa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/596/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/596/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. kolo ponukového konania – majetku podliehajúceho konkurzu menšej hodnoty sp.zn.: 32OdK/596/2019
Správkyňa dlžníka: : František Šogan, narodenný: 11.10.1982, bytom: Jovsa 151, 072 32 Jovsa,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné týmto podľa
ust. §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasujem:
III. kolo ponukového konania na predaj majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom dňa 06.04.2020 v Obchodnom vestníku č. 67/2020 ako:
1.Motorové vozidlo značky: ŠKODA FELICIA EFF613/-/Druh vozidla: osobné vozidlo
Kategória vozidla: M1
EČ: MI011AK
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIN: TMBEFF613X7086563
Druh karosérie: AB hatchback 5dv.
Farba: zelená metalíza
Dátum stavu od: 18.05.1999
v celkovej minimálnej hodnote 80 EUR
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 30.09.2020 do 15,00 hod. poštou alebo osobne na
adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Melánia Burdová so sídlom ul.Hraničná 2 ,040 01 Košice v
neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 32OdK/596/2019 Šogan - neotvárať“.
1. Ponuka musí obsahovať:
- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu),
obchodné meno, sídlo, IČO (kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra),

príp.

podpis záujemcu, špecifikácia majetku podľa čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny.
Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle späť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
v prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako neúspešná, resp. sa na ňu nebude prihliadať.

1.Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet správcu
vedený v Vúb banke , IBAN: SK31 0200 0000 0000 2404 7532 pod VS: 32596, pričom doklad o jej zložení musí
byť prílohou písomnej ponuky.
2.Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
3.Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú súpisovú
zložku predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje svoj súhlas byť
viazaný podmienkami tohto ponukového konania.
4.Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.
5.Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie v stave,
v akom je a na vlastné náklady.
6.Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky.
7.Záujemca doloží vyhlásenie, že súhlasí so spracovaním osobných údajov a zároveň vyslovenie súhlasu/
nesúhlasu s uverejnením mena a priezviska v Obchodnom vesntíku za účelom vyhodnotenia ponukového kola.

JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty
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K067720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Šándor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 30, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/424/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/424/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Sp. zn.: 31Odk/424/2018
III. kolo ponukového konania – nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty sp.zn. 31Odk/424/2018
Správkyňa - dlžníka: Vladimír Šándor, bytom: Partizánska 30, 044 14 Čaňa, nar. 22.05.1980, týmto
podľa ustanovenia §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov vyhlasujem:
III. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej
podstaty zverejnenom dňa 23.01.2019 v Obchodnom vestníku 16/2019 ako:
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V celkovej minimálnej hodnote 4900 EUR
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 30.09.2020 do 15,00 hod. poštou alebo osobne na
adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Melánia Burdová so sídlom ul.Hraničná 2 ,040 01 Košice
v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 31Odk/424/2018 Šandor - neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu), príp. obchodné meno, sídlo,
IČO (kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra), podpis záujemcu, špecifikácia majetku podľa
čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny. Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle späť
zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako neúspešná,
resp. sa na ňu nebude prihliadať.
1. Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet správcu
vedený v Vúb banke , IBAN: SK31 0200 0000 0000 2404 7532 pod VS: 31424, pričom doklad o jej zložení musí
byť prílohou písomnej ponuky.
2. Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
3. Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú súpisovú zložku
predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje svoj súhlas byť viazaný
podmienkami tohto ponukového konania.
4. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.
5. Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie v stave,
v akom je a na vlastné náklady.
6.Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky.

JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K067721
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 druhé 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,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
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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

K067722
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 druhé kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka.
Predmetom ponukového konania je majetok dlžníka zverejnený v OV .
Súp. zlož. č. 1:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

K067723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garančovský Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišské Vlachy -, 053 61 Spišské Vlachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/229/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/229/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca S1923, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01, Michalovce, správca
dlžníka Radovan Garančovský, nar. 27.04.1994, trvale bytom Spišské Vlachy, 053 61 Spišské Vlachy, Slovenská
republika v konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/229/2020, týmto· v súlade s ust. § 166i
v spojení s ust. § 167j ods. 1 a ust. § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
V Michalovciach, dňa 31.08.2020

K067724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tünde Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 52/28, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/153/2020-S1284
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Okresný súd Košice I
30OdK/153/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

Položka č.1
Druh súpisnej zložky: finančné prostriedky
Opis súpisnej zložky: finančné prostriedky uložené v Poštovej banke a.s.
Súpisová hodnota majetku: 396,03 EUR
Deň zápisu: 14.07.2020

Mgr. Peter Pihorňa, správca

K067725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pobodrožská 43/3, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/207/2020-S1284
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/207/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Uznesením Okresného súdu Košice I, pod sp. zn. 26OdK/207/2020
zo dňa 26.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jozef Varga, nar. 18.05.1955, trvale bytom
Pobodrožská 43/3, 076 35 Somotor. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Peter
Pihorňa., so sídlom kancelárie Námestie osloboditeľov 3, 040 01 Košice, značka správcu: S1284. Citované
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 103/2020 dňa 01.06.2020.

Správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 165/2020 dňa 26.08.2020.

Správca s odbornou starostlivosťou pri pristúpení k speňažovaniu súpisových zložiek majetku zistil, že na majetok
zapísaný pod súp. zložkou 1 si dlžník v zmysle ust. § 166d ZKR uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na
obývanú vec (obydlie) – rodinný dom s pozemkom, súpisová zložka majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
č. 1. Z ust. § 166d ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je okrem domu aj jeho
príslušenstvo vrátane zastavaných a priľahlých pozemkov (súpisová zložka č. 2,3,4,5).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 167o ods. 2 ZKR, obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.

Správca ustanovuje lehotu 20 dní pre veriteľov, aby zaslali do sídla kancelária správcu znalecký posudok
v zmysle predchádzajúceho odseku.

Vzhľadom k tomu, že si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na majetok pod súp. zložkou 1 až 5,
výťažok z takéhoto majetku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia by nepostačoval na náklady
speňaženia a na uspokojenie ani časti pohľadávok prihlásených veriteľov. Do podania vylúčenia súpisovej zložky
majetku zo súpisu žiadny veriteľ nepredložil správcovi znalecký posudok ani žiadny veriteľ nezložil odmenu notára
súvisiacu s overením priebehu dražby.

Správca týmto zverejnením vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovný majetok:

Súp.
zložka
1
2
3
4
5

Parc.
číslo
136
139
138
137
136

Popis stavby

Súp. č.

LV č. Obec

K.ú

Spoluvlastnícky podiel

Hodnota v EUR

Rodinný dom
Záhrada
Záhrada
Záhrada
Zastavaná plocha a nádvorie

43

191
110
110
110
110

Somotor
Somotor
Somotor
Somotor
Somotor

9/48 a 9/48
1/4 a 3/12
1/4 a 3/12
1/4 a 3/12
1/4 a 3/12

9.000,100,100,100,100,-

Somotor
Somotor
Somotor
Somotor
Somotor

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a v dôsledku ust. § 167o ods. 2 ZKR, majetok zapísaný do súpisu
všeobecnej podstaty dlžníka pod súp. zložkou 1 až 2 prestáva podliehať konkurzu.

S úctou,

Mgr. Peter Pihorňa
správca

K067726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Hamariová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhor 273, 072 53 Záhor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/71/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/71/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Sp. zn.: 30OdK/71/2020
I. kolo ponukového konania – majetku podliehajúceho konkurzu menšej hodnoty sp.zn.: 30OdK/71/2020
Správkyňa dlžníka: Mariana Hamariová, narodená: 10.05.1971, Záhor 273, 072 53 Záhor, zastúpená:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné týmto podľa ust. §167p
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasujem:
I. kolo ponukového konania na predaj majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom dňa 02.09.2020 v Obchodnom vestníku č. 169/2020 ako:
Okres: Sobrance, Obec: Záhor, Katastrálne územie: Záhor
LV 1465,
parc. č.: 1586/3, druh pozemku: záhrada, výmera 319 m2 ,
-spoluvlastnícky podiel: 3/4
v celkovej minimálnej hodnote 323 EUR
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 30.09.2020 do 15,00 hod. poštou alebo osobne
na adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Melánia Burdová so sídlom ul.Hraničná 2 ,040 01
Košice
v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 30OdK/71/2020 Hamariová - neotvárať“.
1. Ponuka musí obsahovať:
- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu),
príp. obchodné meno, sídlo, IČO (kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra),
podpis záujemcu, špecifikácia majetku podľa čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny.
Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle späť zloženú zálohu na ponúknutú
kúpnu cenu v prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako neúspešná, resp. sa na ňu nebude prihliadať.

1.Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet správcu
vedený v Vúb banke , IBAN: SK31 0200 0000 0000 2404 7532 pod VS: 307120, pričom doklad o jej zložení musí
byť prílohou písomnej ponuky.
2.Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
3.Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú súpisovú
zložku predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje svoj súhlas byť
viazaný podmienkami tohto ponukového konania.
4.Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.
5.Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie v stave,
v akom je a na vlastné náklady.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6.Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky.
7.Záujemca doloží vyhlásenie, že súhlasí so spracovaním osobných údajov a zároveň vyslovenie súhlasu/
nesúhlasu s uverejnením mena a priezviska v Obchodnom vesntíku za účelom vyhodnotenia ponukového kola.

JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K067727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliška Dunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 79/55, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/215/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/215/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka: Eliška Dunková, nar. 22.05.1988, bytom: Hlavná 79/55, 044 02 Turňa nad Bodvou, zistil
počas výkonu funkcie správcu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ.
Po tom, ako správca zistil, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, správca týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Eliška Dunková, nar. 22.05.1988, bytom: Hlavná 79/55, 044
02 Turňa nad Bodvou, sa končí.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa týmto
oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 03.09.2020
JUDr. Juraj Biroš, správca

K067728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vozár Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alešovo nábrežie 101 / 34, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1969
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/76/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/76/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Ladislav Vozár, narodený: 12.03.1969, bytom: Alešovo
nábrežie 101/34, 040 01 Košice, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

K067729
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.: 6724/1 Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v celkovej sume
165,50
€
č.p.: 6724/2 Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v celkovej sume
663,00 - €

K067730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štyvar Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 268/2, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/274/2020 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/274/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/274/2020 zo dňa 17. augusta 2020 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Peter Štyvar, nar. 13. augusta 1980, bytom Mierová 268/2, 048 01 Rožňava (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 21. augusta 2020 v čiastke OV
162/2020.
Týmto v súlade s § 167 j v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) dopĺňam súpis majetku konkurznej
podstaty o nasledovnú súpisovú zložku majetku:

Popis
hnuteľne

VIN

Dátum
Súpisov
Evidenčn prvej
á
é
evidenci
a Najazdený
hodnota

Adresa
Dôvod
miesta
zapísani
Stav
kde sa
Veľkosť spoluvlastnícko podie
a
počet
Podstata
hnuteľná
lu
majetku
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km
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KIA U5YHB512AAL2061
RV891C
CEED 05
3000
M
7.3.2011
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lu

Zodpovedá veku
a opotrebeniu,1482
20 km

majetku
vec
do
nachádza
súpisu

1/1

Mierová
všeobecn
Majetok 268/2,
á
dlžníka 048 01
Rožňava

Deň zaradenia do súpisu: 3. september 2020
Sporný zápis: Poznámka v prospech tretej osoby: V Košiciach, dňa 3. september 2020
JUDr. Milan Okajček, správca

K067731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FELDOM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. sv. Cyrila a Metoda 154 / 0, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 653 537
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2017 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote

JUDr. František Lukáč , správca podstaty úpadcu: FELDOM s.r.o., ul. sv. Cyrila a Metoda 154, 078 01 Sečovce,
IČO: 31563537 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Košiciach pod. sp. zn. 31K/14/2017 týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:

SR Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice, IČO: 424995000018 v celkovej sume: 93 389,54 €.

JUDr. František Lukáč , správca
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K067732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tünde Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 52/28, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/153/2020-S1284
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/153/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Pihorňa, Správa dlžníka Tünde Nagyová, nar. 19.09.1982, bytom Lipová 52/28, 076 31 Streda nad
Bodrogom, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií,
oznamujem, že dňa 17.06.2020 bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehote na prihlasovanie pohľadávok do
kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky č. 17 a následne bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka:

Veriteľ: Trans Karpatia s.r.o. IČO: 31 699 642, sídlo Timonova 1, 040 01Košice, poradové číslo pohľadávky 17,
prihlásená suma 2.500 EUR.

V Košiciach dňa 03.09.2020

Mgr. Peter Pihorňa, Správca

K067733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kato Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tušice 76, 072 02 Tušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/231/2020 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/231/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote

JUDr. František Lukáč , správca podstaty úpadcu: Tomáš Kato, nar. 20.06.1989, bytom Tušice 76, 072 02 Tušice
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Košiciach pod. sp. zn. 26OdK/231/2020 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 167l ods.3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení bola
do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
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KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., Československé armády 954/7, 50003 Hradec Králové, IČO:
24785199 v celkovej sume 670,02 €.

JUDr. František Lukáč , správca

K067734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAND FOOD INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 56 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 598 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2018 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

31K/5/2018 S 971

Zápisnica

z ďalšej schôdze veriteľov úpadcu – BRAND FOOD INVEST s. r. o., so sídlom Popradská č. 56, 040 01 Košice,
IČO: 46 598 421, konanej dňa 02.09.2020 od 09.00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Miroslava Vereba,
v Košiciach, ul. Hrnčiarska č. 3.

Program
1.
2.
3.

rozhodovanie

Predseda
Zapisovateľ:
Priebeh

schôdze:
JUDr.

schôdze,

o
záver

schôdze:
prezentácia
správcu
schôdze

výmene

JUDr.
Miroslav
Vereb,
správca,
Hrnčiarska
č.
Miroslav
Vereb,
správca,
Hrnčiarska
č.
prijaté

uznesenia

s

výsledkami

hlasovania

a

3,
3,

uplatnené

Košice.
Košice.
námietky:

1. Prezentácia
Viď priložená prezenčná listina.

Predseda schôdze otvoril ďalšiu schôdzu veriteľov úpadcu a privítal prítomných, ktorí sa pred otvorením schôdze
prezentovali. Predseda schôdze zistil, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom schôdze
veriteľov a s jej programom. Termín a miesto konania schôdze veriteľov bol riadne zverejnený v Obchodnom
vestníku č. OV 2020/157 zo dňa 14.08.2020. Predseda schôdze konštatoval, že schôdza veriteľov je
uznášaniaschopná v zmysle § 35 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“).
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2. Rozhodovanie o výmene správcu

Veriteľ RACIOTHERM s.r.o. navrhol do funkcie nového správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so
sídlom Nám. SNP č. 14, Bratislava, IČO: 48 002 81, značka správcu S 1752.

Predseda schôdze vyzval prítomných veriteľov oprávnených hlasovať na hlasovanie o tomto návrhu uznesenia č.
1: „V konkurznej veci úpadcu BRAND FOOD INVEST s. r. o., so sídlom Popradská č. 56, 040 01 Košice, IČO:
46 598 421, veritelia schválili výmenu správcu s tým, že do funkcie nového správcu bol zvolený FARDOUS
PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom Nám. SNP č. 14, Bratislava, IČO: 48 002 81, značka správcu S 1752."

Výsledky
Za
Proti 0
Zdržali

905

hlasovania:
hlasov
hlasov
hlasov.

836

sa

0

Veritelia prijali nasledovné uznesenie č. 1:
„V konkurznej veci úpadcu BRAND FOOD INVEST s. r. o., so sídlom Popradská č. 56, 040 01 Košice, IČO:
46 598 421, veritelia schválili výmenu správcu s tým, že do funkcie nového správcu bol zvolený FARDOUS
PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom Nám. SNP č. 14, Bratislava, IČO: 48 002 81, značka správcu S 1752."

Proti

uzneseniu

č.

1

neboli

uplatnené

žiadne

námietky.

3. Záver schôdze
Vzhľadom na to, že neboli prednesené žiadne ďalšie otázky a ani pripomienky predseda schôdze poďakoval
prítomným veriteľom za účasť a ukončil prvú schôdzu veriteľov úpadcu. Prvá schôdza veriteľov ukončená o 09.30
hod.

Zápisnicu

vyhotovil

V

JUDr.

Miroslav

Vereb,

Košiciach

JUDr.
správca podstaty úpadcu

správca,

Hrnčiarska

č.

3,

dňa
Miroslav
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K067735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Vojtek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 584/37, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1965
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/108/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/108/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Ing. Miroslav Vojtek, nar. 26.08.1965, trvale
bytom Ružová 584/37, 040 11 Košice (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata preto nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 03.09.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K067736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mochnáč Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľská 159/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Demeter
Sídlo správcu:
Kyjevská 13, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/283/2020 S1997
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/283/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radoslav Demeter, správca, so sídlom kancelárie Kyjevská 13, 048 01 Rožňava – správca konkurznej
podstaty dlžníka: JUDr. Radoslav Demeter, so sídlom Kyjevská 13, 048 01 Rožňava – správca konkurznej
podstaty dlžníka: Jiří Mochnáč, nar. 30.05.1954, bytom: Ipeľská 159/18, 040 01 Košice (ďalej len „Dlžník“)
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn. 31OdK/283/2020, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok
v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Kyjevská 13, 048 01 Rožňava po predchádzajúcej
dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na e-mailovú
adresu: radoslav.demeter@gmail.com alebo telefonicky na t. č.: +421 911 230 627.
JUDr. Radoslav Demeter, správca
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K067737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Luptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hincovce 34, 053 63 Hincovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1954
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/185/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/185/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Anna Luptáková, nar. 13.05.1954, trvale
bytom Hincovce 34, 053 63 Hincovce (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 03.09.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K067738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Chlebovec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1975
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/81/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/81/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Pavol Chlebovec, nar. 16.10.1975, trvale
bytom 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.
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V Košiciach, dňa 03.09.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K067739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mochnáč Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľská 159/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Demeter
Sídlo správcu:
Kyjevská 13, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/283/2020 S1997
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/283/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa
27.08.2020, č.k. 31OdK/283/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 03.09.2020, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka: Jiří Mochnáč, nar. 30.05.1954, bytom: Ipeľská 159/18, 040 01 Košice (ďalej len „Dlžník“)
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn. 31OdK/283/2020. V zmysle Nariadenia
a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Radoslav Demeter, správca, so
sídlom: Kyjevská 13, 048 01 Rožňava, Slovenská republika k číslu konania 31OdK/283/2020. V zmysle článku 55
Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára
prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch
inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí
obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

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

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

317

Obchodný vestník 173/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.09.2020

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

V Rožňave dňa 04.09.2020
JUDr. Radoslav Demeter, správca dlžníka
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Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to
inform
you
that
based
on
the
resolution
of
the
District
court Kosice I from 27th of August 2020, file No. 31OdK/283/2020 published in Commercial Journal, on 03th of
September 2020, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Jiří Mochnáč, nar. 30.05.1954, address:
Ipeľská 159/18, 040 01 Košice (ďalej len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I,
pod sp. zn. 31OdK/283/2020 (hereinafter only “debtor”). The bankruptcy was declared as of this date. According
to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr.
Radoslav Demeter, správca, Kyjevská 13, 048 01 Rožňava, Slovak Republic to the file No. 31OdK/283/2020.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

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

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
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the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
In Rožňava on 04th September 2020
JUDr. Radoslav Demeter, debtor´s trustee
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K067740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Badžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 6242/17, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1981
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/117/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/117/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Viliam Badžo, nar. 11.11.1981, trvale
bytom Mlynská 6242/17, 071 01 Michalovce (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden
majetok. Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 03.09.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K067741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mochnáč Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľská 159/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Demeter
Sídlo správcu:
Kyjevská 13, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/283/2020 S1997
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/283/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radoslav Demeter, so sídlom Kyjevská 13, 048 01 Rožňava – správca konkurznej podstaty dlžníka: Jiří
Mochnáč, nar. 30.05.1954, bytom: Ipeľská 159/18, 040 01 Košice (ďalej len „Dlžník“) v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn. 31OdK/283/2020 týmto v súlade s § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia zložiť
preddavok na trovy konania pre účely popierania pohľadávok podľa § 32 ods. 7 ZKR:
Banka:
IBAN:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK59 0900 0000 0005 1169 4796
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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GIBASKBX

Variabilný symbol:

číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poznámka:

Jiří Mochnáč – IČO, resp. dátum narodenia veriteľa, ktorý pohľadávku popiera

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 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.
Poučenie:
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 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.

JUDr. Radoslav Demeter, správca

K067742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Gunár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madáčová 162, 049 22 Gemerská Poloma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1987
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/208/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/208/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Ivan Gunár, nar. 30.01.1987, trvale bytom
Madáčová 162, 049 22 Gemerská Poloma (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 03.09.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Korintus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 178/7, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/448/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/448/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Viktor Korintus, narodený: 9.3.1958, bytom: Sokolovská 178/7, 040 11
Košice, podnikajúci pod obchodným menom Viktor Korintus, s miestom podnikania Sokolovská 7, 040 11 KošiceZápad, IČO: 37261762, po splnení rozvrhu výťažku, 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 konkurz
končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach 3.9.2020
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K067744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Sedlák, bytom: Ľudvíkov Dvor 21, 040 15
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter
Sedlák, s miestom podnikania: Ľudvíkov Dvor 21,
040 15 Košice-Šaca, IČO: 51 329 883, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
11.01.2020
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudvíkov Dvor 21, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/177/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/177/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Peter Sedlák, narodený: 31.08.1963, bytom: Ľudvíkov Dvor 21, 040 15 Košice, na majetok
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/177/2020 zo dňa 30.04.2020
v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že do správcovského spisu č. 26OdK/177/2020
S1198 možno nahliadnuť v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9:00 - 15:00 hod. v kancelárii
správcu: Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice. Žiadosti o zápis do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu možno posielať písomne na vyššie uvedenú adresu alebo telefonicky na č.:
+421905 454 413.
Ing. Ján Korčmároš, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Sedlák, bytom: Ľudvíkov Dvor 21, 040 15
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter
Sedlák, s miestom podnikania: Ľudvíkov Dvor 21,
040 15 Košice-Šaca, IČO: 51 329 883, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
11.01.2020
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudvíkov Dvor 21, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/177/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/177/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ján Korčmároš, správca dlžníka Peter Sedlák, narodený: 31.08.1963, bytom: Ľudvíkov Dvor 21, 040 15
Košice, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu,
na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK50 1100 0000 0026 1277 2107 variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
výška kaucie: 350 EUR
s doplňujúcou poznámkou: Peter Sedlák, kaucia popretia pohľadávky 26OdK/177/2020.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu
bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;
na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.

K067746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dénešova 1116 / 35, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/120/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/120/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Mikuláš Tóth, narodený:
23.03.1982, bytom: Dénešova 1116/35, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, písomného
prehlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K067747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dénešova 1116 / 35, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/120/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/120/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Mikuláš Tóth, narodený:
23.03.1982, bytom: Dénešova 1116/35, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, písomného
prehlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.

K067748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlana Paľová, nar. 13.03.1981
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pozdišovce 182, 072 01 Pozdišovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 938 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/180/2018 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/180/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ján Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Svetlana
Paľová, nar.: 13.03.1981, bytom: Pozdišovce 182, 07201 Pozdišovce, s miestom podnikania: Pozdišovce 182,
07201 Pozdišovce, IČO: 40938441, s ukončenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“), v súlade s ust. §
167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v
spojení s ust. 167p a nasl. ZKR vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného
nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
170/2020 dňa 03.09.2020, K066630, a to:
Pozemok
P.č. Druh pozemku
výmera
1.
2.
3.
4.

a Štát Obec

Názov k.ú. Parc.
číslo

Zastavaná plocha a nádvorie – SR Pozdišovce Pozdišovce
výmera 29 m2
Zastavaná plocha a nádvorie – SR Pozdišovce Pozdišovce
výmera 29 m2
Zastavaná plocha a nádvorie – SR Pozdišovce Pozdišovce
výmera 30 m2
Záhrada – výmera 4975 m2
SR Pozdišovce Pozdišovce

Parcela
registra

Spoluvl.
podiel

LV

866/8

C

1/12

Súpisová
hodnota
majetku
1309 12,00 eur

866/9

C

1/12

1309 12,00 eur

866/10

C

1/12

1309 12,00 eur

866/2

C

1/12

2245 2 073,00 eur

Dôvod
majetku

spoluvlastníctvo
dlžníka
spoluvlastníctvo
dlžníka
spoluvlastníctvo
dlžníka
spoluvlastníctvo
dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zastavaná plocha a nádvorie - SR Pozdišovce Pozdišovce 866/6
výmera 4689 m2

C

1/12

Deň vydania: 08.09.2020
2245 1 954,00 eur

spoluvlastníctvo
dlžníka

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v ponukovom konaní speňažuje ako súbor nehnuteľných vecí.
2. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie
Holubyho 14, 040 01 Košice, v zapečatenej obálke s označením „PAĽOVÁ – ponukové konanie - NEOTVÁRAŤ 30OdK/180/2018“ v lehote do 02.10.2020, a to do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Ponuky, ktoré nebudú
doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie pred uplynutím stanovenej
lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
4. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky (návrh kúpnej ceny);
- doklad o zaplatení zálohy: účastník ponukového konania je povinný zložiť zálohu na bankový účet správcu číslo
SK50 1100 0000 0026 1277 2107 vedený v Tatra banka, a.s. pod variabilným symbolom: 301802018. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha záujemcom zložená na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu. Záloha
sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu, a to najneskôr do doby určenej na
predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet správcu;
- označenie záujemcu: meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu;
- číslo účtu, na ktorý majú byť záujemcovi vrátené finančne prostriedky zložené ako záloha, v prípade jeho
neúspechu vo verejnom ponukovom konaní.
Ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 02.10.2020 o 15:30 hod.
Ponukové konanie bude vyhodnotené do piatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok o čom bude správcom
spísaný záznam. Vyhodnotením ponúk a dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku sa končí
ponukové konanie.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, pričom
ním uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli.
9. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
10. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom, zložená záloha vo
výške 10 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so
správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 90 % sumy zloženej zálohy.
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11. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvýhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
13. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
14. Záujemcovia o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
korcmaros@hotmail.com.

K067749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Marek Szabó, narodený: 14.07.1974, bytom:
Hlinkova 26, 040 01 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Marek Szabó - Green Pharma,
s miestom podnikania: Lúčna 41, 040 15 KošiceŠaca, IČO: 40699200
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 613 / 26, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 699 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/89/2018 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/89/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Marek Szabó, narodený: 14.07.1974, bytom: Hlinkova 26, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným
menom: Marek Szabó - Green Pharma, s miestom podnikania: Lúčna 41, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 40699200,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 9OdK/89/2018, 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.
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