Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

K020048
Spisová značka: 8OdK/17/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Rástočná, Plavecký Štvrtok 225, 900 68
Plavecký Štvrtok, narodený: 16.08.1970, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrea Rástočná, Plavecký Štvrtok 225, 900 68 Plavecký
Štvrtok, narodený: 16.08.1970.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S493.
IV.
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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 55/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky 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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.2.2020
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K020049
Spisová značka: 8OdK/18/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Koky, Valachovej 1820/3, 841 01 Bratislava,
narodený: 04.09.1966, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Koky, Valachovej 1820/3, 841 01 Bratislava, narodený:
04.09.1966.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava,
značka správcu: S1568.
IV.
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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 56/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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 (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.2.2020
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K020050
Spisová značka: 8OdK/19/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Kurina, Gajary 1062, 900 61 Gajary, narodený:
16.08.1983, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Patrik Kurina, Gajary 1062, 900 61 Gajary, narodený:
16.08.1983.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ján Kováčik, so sídlom Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava,
značka správcu S1557.
IV.
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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 78/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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"),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

9

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú 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.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.2.2020
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K020051
Spisová značka: 27OdK/18/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana_Lipová, nar. 08.06.1974, Obecný úrad Vysoká
pri Morave, Hlavná_192 / 98, 900 66_Vysoká pri Morave, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol

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

11

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana_Lipová, nar. 08.06.1974, Obecný úrad Vysoká pri
Morave, Hlavná_192 / 98, 900 66_Vysoká pri Morave.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Kozovský, so sídlom kancelárie Björnsonova 8, 811 05 Bratislava,
zn. správcu: S467.
IV.
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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 79/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K020052
Spisová značka: 27OdK/19/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária_Ficuová, nar. 28.08.1961, Cyprichova_2488 /
82, 83106_Bratislava - Rača, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária_Ficuová, nar. 28.08.1961, Cyprichova_2488 / 82,
83106_Bratislava - Rača.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava,
zn. správcu: S1451.
IV.
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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
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V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 76/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
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podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K020053
Spisová značka: 27OdK/20/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav_Herák, nar. 20.01.1990, Fedinova_1083 /
14, 851 01_Bratislava - Petržalka, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav_Herák, nar. 20.01.1990, Fedinova_1083 / 14, 851
01_Bratislava - Petržalka.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S207.
IV.
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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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 ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 71/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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 Bratislava I dňa 11.2.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K020054
Spisová značka: 27OdK/21/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter_Stanislav, nar. 06.06.1959, Šarišské
Sokolovce_13, 080 01_Šarišské Sokolovce, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter_Stanislav, nar. 06.06.1959, Šarišské Sokolovce_13, 080
01_Šarišské Sokolovce.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, zn. správcu: S459.
IV.
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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 67/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.2.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K020055
Spisová značka: 27OdK/22/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dana_Hudecová, nar. 06.01.1988,
Prokofievova_1013 / 14, 851 01_Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dana_Hudecová, nar. 06.01.1988, Prokofievova_1013 / 14,
851 01_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava,
zn. správcu: S1731.
IV.
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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 70/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K020056
Spisová značka: 27OdK/23/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta_Prakaj, nar. 06.08.1976, Ľudovíta Fullu_3012 /
4, 841 05_Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta_Prakaj, nar. 06.08.1976, Ľudovíta Fullu_3012 / 4, 841
05_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Juraj Plechlo, so sídlom kancelárie Ivánska cesta 15, 821 04
Bratislava, zn. správcu: S1637.
IV.
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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 61/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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,
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d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú 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,
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k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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 Bratislava I dňa 11.2.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K020057
Spisová značka: 27OdK/24/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viliam_Šaškovič, nar. 03.08.1967, Záhradná_1373 /
1, 902 01_Pezinok, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viliam_Šaškovič, nar. 03.08.1967, Záhradná_1373 / 1, 902
01_Pezinok.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Ľuboš Janček, so sídlom kancelárie Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky
Grob, zn. správcu: S1214.
IV.
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. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
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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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 64/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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.
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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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
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kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K020058
Spisová značka: 27OdK/25/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zlatica_Šaškovičová, nar. 16.03.1968,
Záhradná_1373 / 1, 902 01_Pezinok, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zlatica_Šaškovičová, nar. 16.03.1968, Záhradná_1373 / 1, 902
01_Pezinok.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S1257.
IV.
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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
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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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 63/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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).
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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 Bratislava I dňa 11.2.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K020059
Spisová značka: 27OdK/26/2020
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: Peter_Tóth, nar. 09.08.1983, Gercenova_1155 / 3,
851 01_Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter_Tóth, nar. 09.08.1983, Gercenova_1155 / 3, 851
01_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, zn.
správcu: S1156.
IV.
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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 65/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K020060
Spisová značka: 27OdK/27/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor_Gábor, nar. 03.03.1988, Miestny úrad Bratislava
- Ružinov, Mierová_288 / 21, 82105_Bratislava - Ružinov, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Igor_Gábor, nar. 03.03.1988, Miestny úrad Bratislava Ružinov, Mierová_288 / 21, 82105_Bratislava - Ružinov.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S1364.
IV.
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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

44

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 81/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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
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(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
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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.
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.
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K020061
Spisová značka: 8K/64/2018
Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: TUSCANY IMPORT EXPORT s.r.o. so
sídlom Klincova 37, 821 08 Bratislava IČO: 47 195 975, správcom ktorého je: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so
sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 483, uznesením zo dňa 25.11.2019, č. k. 8K/64/2018-158,
zrušil pre nedostatok majetku konkurzné konanie vyhlásené voči dlžníkovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
01.02.2020.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.2.2020
JUDr. Patrícia Jašurková, VSU
K020062
Spisová značka: 4OdK/123/2020

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Ďurás, nar. 14. 03. 1963, trvale bytom
Nová Osada 356/50, 991 11 Balog nad Ipľom, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Ďurás, s miestom
podnikania: Ipeľská 133/3, 991 11 Balog nad Ipľom, IČO: 44353791, ktorého právne zastupuje Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Ďurás, nar. 14. 03. 1963, trvale bytom Nová Osada
356/50, 991 11 Balog nad Ipľom, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Ďurás, s miestom podnikania: Ipeľská
133/3, 991 11 Balog nad Ipľom, IČO: 44353791.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1914.

Ustanovuje správcu: Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, zn.:

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.02.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020063
Spisová značka: 4OdK/126/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marian Bartoš, nar. 06. 12. 1970, trvale bytom
Jarmočisko 1927/27, 977 01 Brezno - Predné Halny, podnikajúci pod obchodným menom: Marian Bartoš, s miestom
podnikania: Jarmočisko 1927/27, 977 01 Brezno - Predné Halny, IČO: 50877623, ktorého právne zastupuje Centrum
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so
sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marian Bartoš, nar. 06. 12. 1970, trvale bytom Jarmočisko
1927/27, 977 01 Brezno - Predné Halny, podnikajúci pod obchodným menom: Marian Bartoš, s miestom podnikania:
Jarmočisko 1927/27, 977 01 Brezno - Predné Halny, IČO: 50877623.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1545.

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

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.02.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020064
Spisová značka: 4OdK/127/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Koňa, nar. 04. 04. 1973, trvale bytom
Telgárt 428, 976 73 Telgárt, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok: Ivan Koňa, nar. 04. 04. 1973, trvale bytom Telgárt 428, 976 73 Telgárt.

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1795.

Ustanovuje správcu: Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, zn.:

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.02.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020065
Spisová značka: 4OdK/128/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Kada, nar. 25. 08. 1971, trvale bytom E.
M. Šoltésovej 1602/16, 960 01 Zvolen, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Kada, nar. 25. 08. 1971, trvale bytom E. M. Šoltésovej
1602/16, 960 01 Zvolen.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1326.

Ustanovuje správcu: Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica,

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.02.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020066
Spisová značka: 2K/63/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Roman Ostružlík, nar. 21. 10.
1976, bytom 986 01 Šíd 234, takto
rozhodol
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U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Recovery group, k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica,
Pod Urpínom 5
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K020067
Spisová značka: 2K/6/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Start Management s. r. o., so
sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná 70/13, IČO: 46 863 923, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 32541/S, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Dušana Paulíka, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01
Banská Bystrica
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K020068
Spisová značka: 2K/22/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vinohradnícka spoločnosť
s.r.o., so sídlom Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 29114/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vstup nového
veriteľa do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Karka two, a.s., so sídlom Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
ČR, IČ: 24 794 694 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Advokátska kancelária JUDr. Martin
Bednárik, s.r.o., so sídlom Námestie Ľ. Štúra 2, 911 02 Bratislava, IČO: 36 861 049 v rozsahu prihlásenej pohľadávky
vo výške 21.072,78 eura, zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 9.1
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K020069
Spisová značka: 32R/1/2020

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

60

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AGROTISA spol. s r.o., so sídlom: Boľská cesta č.
1, Kráľovský Chlmec, IČO: 31 708 803, zastúpený advokátom JUDr. Jozefom Sábom, PhD., so sídlom: Čajakova č.
5, 040 01 Košice, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
I.
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: AGROTISA spol. s r.o., so sídlom: Boľská cesta č. 1,
Kráľovský Chlmec, IČO: 31 708 803.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S832.
IV.
U k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu každých 30 dní podrobnú písomnú správu o stave a
priebehu reštrukturalizačného konania, ako aj o stave súpisu a zoznamu pohľadávok a zároveň v lehote do 10 dní od
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok doručiť na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v
elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích
práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o povolení reštrukturalizácie
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte, ako je Slovenská republika, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní; a to individuálnym zaslaním štandardného formulára, ktorý je uverejnený na Európskom portáli
elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“, každému známemu zahraničnému veriteľovi
zvlášť.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie, s tým,
že na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v reštrukturalizácii neprihliada.
VII.
dlžníka:

U r č u j e, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie budú podliehať nasledovné právne úkony

vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti);
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí
alebo prijatí peňažných prostriedkov;
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov;
uzatvorenie zmluvy alebo dodatkov k existujúcej zmluve, ktorou sa dlžník zaviaže alebo zaviazal
poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10.000,- €;
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky;
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení účinnom v čase začatia konania, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky;
vystavenie a avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa a predaj cenných papierov;
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zmeny miezd zamestnancov a zmeny pracovných zmlúv;
udeľovanie odmien a prémií vedúcim pracovníkom;
vykonanie opráv a investícií nad sumu 10.000,- €.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou II. výroku. Proti II. výroku o uznaní reštrukturalizácie za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, 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 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“)) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa ust. § 52 C.s.p., strana má právo z dôvodov uvedených v § 49 uplatniť námietku zaujatosti. Podľa ust. § 197
ods. 6 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 uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí
účastníkov o ich práve uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.. Podľa ust. § 52 ods. 2
C.s.p., 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.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4 ZKR).
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118 ods. 1 ZKR).
Za zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo
konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie
konkurzu uznesením odmietne (§ 118 ods. 2 ZKR).
Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí
spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a
včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom zaniká (§ 120 ods. 1 ZKR).
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená správcovi do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej
uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 28
ods. 6 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 sa použijú primerane. (§ 122 ods. 1 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko 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
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pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 29 ods. 2 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 122 ods. 1 ZKR v
spojení s § 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak 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 (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 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 (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 8 ZKR).
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§
122 ods. 3 ZKR).
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa
na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku a) pohľadávky priznanej
rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo
vykonať exekúciu, b) pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných
práv, registrované v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností (§ 125 ods. 1 ZKR).
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami (§ 125 ods. 2 ZKR).
Súd na základe predložených listín bez zbytočného odkladu rozhodne, či a v akom rozsahu veriteľovi prizná
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou. Rozhodnutie podľa odseku 3 súd doručí správcovi
a veriteľovi, o ktorého právach spojených s popretou pohľadávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejňuje v
Obchodnom vestníku (§ 125 ods. 3 a 4 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 26.2.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K020070
Spisová značka: 32OdK/535/2019
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Imrich Rešitovič, narodený: 14.09.1959, bytom:
Košice-Dargovských hrdinov, 040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Rešitovič - IMI, s miestom
podnikania: Benadova 19, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 35 422 122, zastúpený: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I. O p r a v u j e II. výrok v uznesení č. k. 32OdK/535/2019 - 23 zo dňa 28.11.2019 tak, že správne má znieť:
„Zbavuje dlžníka: Imrich Rešitovič, narodený: 14.09.1959, bytom: Košice-Dargovských hrdinov, 040 22 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Rešitovič - IMI, s miestom podnikania: Benadova 19, 040 22 KošiceDargovských hrdinov, IČO: 35 422 122 všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého
rozhodnutiu smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len
v rozsahu vykonanej opravy. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom
súde (ust. § 362 ods. 1, 2 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (ust. §
364 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 27.2.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K020071
Spisová značka: 26K/24/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: AGRO Porúbka s.r.o., so sídlom:
Brezová 1562/31, 071 01 Michalovce, IČO: 36 574 058 o návrhu správcu podstaty: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1436 na uznanie
konkurzu za malý takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 12.12.2019, sp. zn.: 26K/24/2019-366 na majetok úpadcu: AGRO
Porúbka s.r.o., so sídlom: Brezová 1562/31, 071 01 Michalovce, IČO: 36 574 058 za malý.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 26.2.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020072
Spisová značka: 30K/11/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVINVEST Slovakia, s.r.o., Bočiar 586,
044 56 Bočiar, IČO: 36 804 134, o výkone dohľadu súdom nad činnosťou správcu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu : JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S832:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 45 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 27.2.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
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K020073
Spisová značka: 26K/28/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BAEDEKER cestovná kancelária, a.s., so sídlom:
Michalovská 23, 040 01 Košice, IČO: 36 714 658 o návrhu predbežného správcu: TETRA INSOLVENCY, k.s., so
sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice, značka správcu: S1661 na predĺženie lehoty na podanie
záverečnej správy o majetnosti dlžníka takto
rozhodol
P r e d l ž u j e lehotu na podanie záverečnej správy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15 kalendárnych
dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 26.2.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020074
Spisová značka: 30K/4/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: D.M.C. - Karpaty, s.r.o., so sídlom
Sabinovská 61, 080 01 Prešov (pôvodne sídlo Pražská 4, 040 11 Košice), IČO: 36 601 519, o priznaní odmeny a
výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom
kancelárie Južná Trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240, odmenu vo výške 600,- EUR.
II.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom
kancelárie Južná Trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 5,10 Eur.
III.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi : Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Južná Trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240, odmenu a
náhradu preukázaných výdavkov súhrnne vo výške 605,10 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení
položka denníka D19-16/2019 na účet č. SK34 1100 0000 0026 2217 2180 , do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, 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) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 26.2.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K020075
Spisová značka: 26K/16/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: europa trans s.r.o. v konkurze
(predtým europa trans s.r.o.), so sídlom Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce, IČO: 35 966 971 o návrhu správcu
podstaty: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1155 na uznanie konkurzu za malý takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 15.10.2019, sp. zn.: 26K/16/2019-101 na majetok úpadcu: europa
trans s.r.o., so sídlom Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce, IČO: 35 966 971 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 26.2.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020076
Spisová značka: 26K/16/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: europa trans s.r.o. v konkurze
(predtým europa trans s.r.o.), so sídlom Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce, IČO: 35 966 971, ktorého správcom je:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1155 o
výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie Holubyho 12, 040 01
Košice, zn. správcu: S1155 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 45 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
predmetného konania ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom pri speňažovaní
majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá každých 90 dní
veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov, v prípade, že došlo k ich zvoleniu, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvedie zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou,
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť súdu notársku
zápisnicu o priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené, ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu predložením nového úplného zoznamu pohľadávok so zvýraznením príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom je potrebné pripojiť aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení,
a to až do ukončenia konkurzného konania,
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)

Okresný súd Košice I dňa 26.2.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020077
Spisová značka: 30K/4/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: D.M.C. - Karpaty, s.r.o., so sídlom
Sabinovská 61, 080 01 Prešov (pôvodne sídlo Pražská 4, 040 11 Košice), IČO: 36 601 519, o návrhu odvolaného
správcu podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Južná Trieda 48, 040 01
Košice, zn. správcu: S1240, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a odvolanému správcovi podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom
kancelárie Južná Trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240, paušálnu odmenu vo výške 5520,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 27.2.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K020078
Spisová značka: 31K/12/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Grantprojekt s.r.o., so sídlom J. Simora 5/7939, 940 01
Nové Zámky, IČO: 47 079 258 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Grantprojekt s.r.o., so sídlom J. Simora
5/7939, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 079 258 takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Grantprojekt s.r.o., so sídlom J. Simora 5/7939, 940 01 Nové Zámky,
IČO: 47 079 258.
II. Súd ustanovuje správcu - Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná č. 62, 949 01 Nitra, zn. správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S1668.
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 26.2.2020
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K020079
Spisová značka: 31K/1/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : VAPAL-SK, s.r.o. "v likvidácii", IČO: 36 562 289, so sídlom
Novozámocká 195, 949 05 Nitra, zastúpený likvidátorom: JUDr. Eva Hlaváčová, so sídlom Farská 12, 949 01 Nitra, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : VAPAL-SK, s.r.o. "v likvidácii", IČO: 36 562 289, so sídlom Novozámocká
195, 949 05 Nitra, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e Mgr. Ing. Miroslava Zdychavského, so sídlom kancelárie: Radlinského 5, 949 01 Nitra, zn. správcu:
S1229, za predbežného správcu dlžníkovi: VAPAL-SK, s.r.o. "v likvidácii", IČO: 36 562 289, so sídlom Novozámocká
195, 949 05 Nitra.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.2.2020
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K020080
Spisová značka: 32K/7/2008
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TOP STROJ spol. s.r.o., „v
konkurze“, so sídlom Štúrova ul. 72, 949 51 Nitra, IČO: 30 998 280, ktorého správcom je: JUDr. Erik Solár, adresa
kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Z r u š u j e konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/7/2008-1275 zo dňa
20.5.2008 na majetok úpadcu TOP STROJ spol. s.r.o., „v konkurze“, so sídlom Štúrova ul. 72, 949 51 Nitra, IČO: 30
998 280 pre nedostatok majetku.
II.
P r i z n á v a správcovi JUDr. Erikovi Solárovi, adresa kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble
paušálnu odmenu 773,77 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ako rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (
odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 26.2.2020
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K020081
Spisová značka: 4OdK/87/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Irena Čonková, nar. 25.03.1953, trvale
bytom Pod Laščíkom 1189/14, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35
792 752 v celkovej výške 396,60 EUR doručené správcovi dňa 13.01.2020 sa neprihliada ako na prihlášku.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.2.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K020082
Spisová značka: 4OdK/207/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Školská 174/11, 059 38 Štrba, takto

Milan Bezák, nar. 14.07.1972,

rozhodol
opravuje záhlavie uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 4OdK/207/2019-20 zo dňa 08.01.2020 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 16.01.2020, ktoré správne znie:
„Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Bezák, nar. 14.07.1972, Školská 174/11, 059 38
Štrba, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Milan Bezák - MD, s miestom podnikania Školská 174/11, 059
38 Štrba, IČO: 43 079 482 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Prešov, 20. februára 2020
Okresný súd Prešov dňa 20.2.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K020083
Spisová značka: 2OdK/127/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukáš Andrejkovič, nar. 19.12.1988, Podskalka 5209/87,
066 01 Humenné, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Andrejkovič, nar. 19.12.1988, Podskalka 5209/87, 066 01
Humenné,
II.
031 931,

ustanovuje: JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 42

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
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IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 42 031 931, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 17.02.2020 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 268/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 27.2.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K020084
Spisová značka: 2OdK/128/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Horvát, nar. 13.11.1969, Slovenská 367/3, 094
31 Hanušovce nad Topľou, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Horvát - STAHOR, IČO: 41 801 237, s
miestom podnikania Slovenská 367/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, zastúpený Centrom právnej pomoci kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Horvát, nar. 13.11.1969, Slovenská 367/3, 094 31
Hanušovce nad Topľou,
II.

ustanovuje: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, Prešov 080 01,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.

začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, Prešov 080 01, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 17.02.2020 pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 267/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 27.2.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K020085
Spisová značka: 2OdK/94/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Dudy Koťo, nar. 09.12.1967, Palárikova 1607/6,
069 01 Snina, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
opravuje hlavičku uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 2OdK/94/2020-18 zo dňa 14.02.2020, zverejneného v
Obchodnom vestníku dňa 24.02.2020, v časti označenia dlžníka tak, že označenie dlžníka má správne znieť:
„Miroslav Dudy Koťo, nar. 09.12.1967, Palárikova 1607/6, 069 01 Snina“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 26.2.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K020086
Spisová značka: 40OdK/90/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Mária Pilová, nar. 6.7.1989, trvale bytom 971
01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
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I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Mária Pilová, nar. 6.7.1989, trvale bytom 971 01 Prievidza.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1265.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 193/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 26.2.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

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

78

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

K020087
Spisová značka: 40OdK/91/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Milan Šido, nar. 25.3.1964, trvale bytom Jána
Vallu 1640/6, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Milan Šido, nar. 25.3.1964, trvale bytom Jána Vallu 1640/6, 972 51
Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Juraj Macík, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1707.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 194/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 26.2.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020088
Spisová značka: 40OdK/92/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Silvia Kotlárová, nar. 2.8.1976, trvale bytom
958 02 Žabokreky nad Nitrou, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Silvia Kotlárová, nar. 2.8.1976, trvale bytom 958 02 Žabokreky nad Nitrou.
II. Ustanovuje správcu Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47 236
329, značka správcu S1571.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 196/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 26.2.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020089
Spisová značka: 40OdK/93/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jaroslav Murárik, nar. 17.3.1968, trvale
bytom 913 04 Chocholná-Velčice, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Murárik, nar. 17.3.1968, trvale bytom 913 04 Chocholná-Velčice.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1558.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
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vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 168/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
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.
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 26.2.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020090
Spisová značka: 40OdK/94/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Iveta Lauck, nar. 30.9.1972, trvale bytom
Bratislavská 447/30, 018 41 Dubnica nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Iveta Lauck, nar. 30.9.1972, trvale bytom Bratislavská 447/30, 018 41
Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO 36832006, značka správcu S1220.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 170/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 26.2.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020091
Spisová značka: 40OdK/95/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Štefan Horváth, nar. 26.12.1943, trvale bytom
Hodžova 1475/5, 911 01 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Štefan Horváth, nar. 26.12.1943, trvale bytom Hodžova 1475/5, 911 01
Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S258.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 198/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
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V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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,
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 26.2.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020092
Spisová značka: 38OdK/97/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Marián Baláž, nar. 17.10.1980, trvale bytom
K nemocnici 784/33, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marián Baláž, nar. 17.10.1980, trvale bytom K nemocnici 784/33, 957 01
Bánovce nad Bebravou.
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II. Ustanovuje správcu JUDr. Peter Plško so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1780.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Peter Plško
so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 202/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 27.2.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020093
Spisová značka: 38OdK/98/2020
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Denisa Karvayová, rod. Matejkovičová, nar.
21.04.1986, trvale bytom Komárno 1038/38, 916 21 Čachtice, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Denisa Karvayová, rod. Matejkovičová, nar. 21.04.1986, trvale bytom
Komárno 1038/38, 916 21 Čachtice.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA so sídlom kancelárie Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1227.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Mgr.
Dušan Divko, MBA so sídlom kancelárie Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod
položkou reg. D14 204/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 27.2.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020094
Spisová značka: 38OdK/99/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Rastislav Komloš, nar. 31.03.1972, trvale
bytom veľkomoravská 2839/11, 911 05 Trenčín- Zlatovce, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Rastislav Komloš, nar. 31.03.1972, trvale bytom veľkomoravská 2839/11,
911 05 Trenčín- Zlatovce.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S106.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Danica
Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 206/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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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 Trenčín dňa 27.2.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020095
Spisová značka: 38OdK/100/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Marcel Bečár, nar. 08.01.1989, trvale bytom
Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marcel Bečár, nar. 08.01.1989, trvale bytom Soblahovská 1116/61, 911 01
Trenčín .
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1559.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martin Hurtiš
so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, preddavok na úhradu
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paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 207/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
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,
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na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 27.2.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020096
Spisová značka: 38OdK/101/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Miroslav Bulko, nar. 24.06.1963, trvale bytom
Opatovce 9, 913 11 Trenčianske Stankovce, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Miroslav Bulko, nar. 24.06.1963, trvale bytom Opatovce 9, 913 11
Trenčianske Stankovce.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1531.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
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opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Xénia
Hofierková so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 210/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
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pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 27.2.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020097
Spisová značka: 38OdK/66/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Tomáš Hromník, nar. 06.04.1987,
trvale bytom Rožňové Mitice 86, 913 22 Trenčianske Mitice, ktorého správcom je Mgr. Martin Hurtiš so sídlom
kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, takto
rozhodol
I. Opravuje sa záhlavie a výrok I. a uznesenia tunajšieho súdu č.k. 38OdK/66/2020-17, zo dňa 14.02.2020, ktoré bolo
zverejnené v obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia dňa 22.02.2020, tak že adresa trvalého pobytu dlžníka má
správne znieť: Rožňové Mitice 86, 913 22 Trenčianske Mitice.
II. V ostatnom zostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 38OdK/66/2020-17, zo dňa 14.02.2020, ktoré bolo zverejnené
v obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia dňa 22.02.2020 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 C.s.p.)

Okresný súd Trenčín dňa 27.2.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca

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

110

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

K020098
Spisová značka: 36OdK/61/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Tibor Toriška, narodený 22.05.1968,
trvale bytom Hollého 1847/36, 927 05 Šaľa-Veča, správcom majetku ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom
kancelárie Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica, IČO: 34 048 529, značka správcu: S1263, o určenie, či sa na
podania veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ktorými
boli v konkurze uplatnené pohľadávky, prihliada ako na prihlášku, takto
rozhodol
I.
Na podanie veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, ktorým si uplatňuje prihláškou pohľadávku v sume 351,12 eur, sa ako na prihlášku n e p r i h l i a d a.
II.
Na podanie veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, ktorým si uplatňuje prihláškou pohľadávku v sume 80,98 eur, sa ako na prihlášku n e p r i h l i a d a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.2.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K020099
Spisová značka: 36OdK/54/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Blanka Lábska, narodená 04.01.1971, trvale bytom 925
85 Neded 822, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Blanka Lábska, narodená 04.01.1971, trvale bytom 925 85
Neded 822.
II.
Ustanovuje správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie P. Pazmáňa
51/19, 927 01 Šaľa, IČO: 48 002 381, značka správcu: S1752.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
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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
18.02.2020, vedený pod položkou registra 170/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
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
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konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.2.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K020100
Spisová značka: 36OdK/55/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Karol Ambrus, narodený 27.04.1963, trvale bytom 925 83
Žihárec 788, podnikajúceho pod obchodným menom Karol Ambrus, IČO: 40 512 045, s miestom podnikania 925 83
Žihárec, Č. 788, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 21.09.2005, zastúpeného: Centrum právnej pomoci
so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88,
949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Karol Ambrus, narodený 27.04.1963, trvale bytom 925 83
Žihárec 788.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 40 031
039, značka správcu: S1887.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
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konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
18.02.2020, vedený pod položkou registra 169/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
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
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rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.2.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K020101
Spisová značka: 25OdK/53/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alexander Mészáros, narodený 21.09.1955, trvale bytom
Mierova 670/61, 925 21 Sládkovičovo, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alexander Mészáros, narodený 21.09.1955, trvale bytom
Mierova 670/61, 925 21 Sládkovičovo.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava,
IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
18.02.2020, vedený pod položkou registra 175/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
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
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poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
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
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minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.2.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K020102
Spisová značka: 25OdK/54/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Arpád Daniel, narodený 07.07.1961, trvale bytom 930 41
Hviezdoslavov, 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: Arpád Daniel, narodený 07.07.1961, trvale bytom 930 41
Hviezdoslavov.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO:
42 129 443, značka správcu: S1527.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
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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
18.02.2020, vedený pod položkou registra 172/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
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
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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 27.2.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
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K020103
Spisová značka: 25OdK/55/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emília Keszeliová, narodená 10.01.1954, trvale bytom 927
01 Šaľa, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Emília Keszeliová, narodená 10.01.1954, trvale bytom 927 01
Šaľa.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Lucia Sandtner, PhD., so sídlom kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica, IČO:
37 172 433, značka správcu: S1529.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
18.02.2020, vedený pod položkou registra 171/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

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

125

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

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
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
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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
neskúma.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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 27.2.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
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K020104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlézová Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvažská 15, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/311/2019 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/311/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vlasta Šlézová, Dudvážska 15, 821 07 Bratislava,
narodený: 18.08.1975, týmto vyhlasuje podľa § 167n ods. 1 a 167p ZKR 2.kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I. Predmet ponuky:
Majetok dlžníka zapísaný v súpise majetku. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky, je majetok:
3. Spoluvlastnícky podiel 1/14 na byte Podunajské Biskupice, Hronská 24, byt č.21 podlažie 7, LV: 4111
katastrálne územie Podunajské Biskupice, Bratislava II, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 7422 / 373155 evidovanom na
parcelné číslo: 5531 o výmere 191m2, 5532 o výmere 228m2, 5533 o výmere 191 m2, LV: 4111 katastrálne
územie Podunajské Biskupice, Bratislava II, súpisové číslo 5152, zastavané plochy a nádvoria

Zložky majetku sa speňažujú jednotlivo.

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 2. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou doručenou na
adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Vlasta Šlézová - neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
·Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť identifikovateľný s jeho označením uvedeným
v ponukovom konaní.
· V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená zábezpeka na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu:
SK1083300000002600479800 v lehote na predkladanie ponúk, suma musí byť pripísaná na číslo konkurznej
podstaty najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
· Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním overená
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fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia ponuky.
· Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
· V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
· V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne overené
plnomocenstvo.
· Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku do 14.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom a prevzatím
majetku) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.

Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: Mgr. Ing.
Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava, do 5 pracovných dní od skončenia
ponukového konania. O čom správca vyhotoví zápisnicu.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Správca do 15 dní v prípade, že
nedôjde k uplatneniu práva podľa § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR vyzve víťaza ponukového konania na
uzavretie kúpnej zmluvy.

VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk, respektíve ponúk s neprimerane nízkou ponúkanou
kúpnou cenou odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové konanie ako neúspešné.
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.).
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Poučenie:
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.“

K020105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Mihok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Rovnicami 710/13, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/445/2018 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/445/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok: Prihláška
pohľadávky zo dňa 25.02.2020 veriteľa: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154
v celkovej výške 2.219,61 EUR.

K020106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 1, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 318 967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27R/2/2019 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/2/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Viera Kbicová, ako reštrukturalizačný správca dlžníka: AVANS s. r.o., so sídlom Holubyho 1, 811 01
Bratislava, IČO: 31 318 967, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"), zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
27.04.2020 o 11.00 hod. na adrese: BC Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, veľká zasadačka na prízemí.
Predmet rokovania schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Voľba veriteľského výboru
4. Záver
Prezentácia veriteľov začne o 10:30 hod. Žiadame prihlásených veriteľov, aby prichádzali na registráciu včas, aby
nebol narušený začiatok schôdze veriteľov. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické
osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace; zástupca veriteľa plnou mocou, resp.
poverením na zastupovanie na schôdzi veriteľov.
V Bratislave, dňa 27.02.2020
JUDr. Viera Kubicová, správca

K020107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Telson, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Gwerkovej 5, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 405 972
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/55/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/55/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu Telson, s.r.o., so sídlom A.Gwerkovej 5, 851 04 Bratislava,
IČO: 45 405 972, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 37K/55/2019, že v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal do
zoznamu pohľadávok nezabezpečenú podriadenú pohľadávku veriteľa Rastislav Korbeľ, trvale bytom A.
Gwerkovej 5, 851 04 Bratislava, v celkovej výške 2.843,99 EUR, ktorá bola doručená dňa 21.02.2020, t.j. po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 19.11.2019. Pohľadávka je zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod poradovým číslom 2.
V Bratislave, dňa 28.02.2020
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K020108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozinka Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jungmannova 1150/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/472/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/472/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je vedený v Tatrabanke, a.s., IBAN: SK0611000000002614003926.
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,- € s uvedením
variabilného čísla pozostávajúceho z čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a špecifického symbolu číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

132

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

37361018. Do poznámky uveďte „Popretie“.

K020109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotásková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domašská 8603/4, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/333/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/333/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Jozef Maruniak, správca úpadcu Iveta Kotásková, trvale bytom Domašská 8603/4, 821 07 Bratislava,
narodená 03.04.1971 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty, ktorú tvorí nasledovný majetok:
Pozemky
Číslo
zložky
1
2
3
4
5
6
7
8

súpisovej Druh
pozemku
ostatná
plocha
ostatná
plocha
orná pôda
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha

Výmera
/m2/
2395
2688
1563
3877
2237
867
3148
1666

Okres
Bratislava
III
Bratislava
III
Bratislava
III
Bratislava
III
Bratislava
III
Bratislava
III
Bratislava
III
Bratislava
III

Názov
územia

katastrálneho Číslo
LV

Parcelné
číslo

Podiel

Súpisová
majetku

Rača

7277

7475

4/16878 22,70 €

Rača

7283

7489

4/16878 25,48 €

Rača

7306

7537

1/20

Rača

7350

7611

4/16878 36,75 €

Rača

7351

7613

4/16878 21,21 €

Rača

7364

7644

4/16878 8,22 €

Rača

7371

7657

4/16878 29,84 €

Rača

7372

7658

4/16878 15,79 €

hodnota

3 126,00 €

(spolu ďalej len „Nehnuteľnosti“).
Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Mgr. Jozef Maruniak, Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
v zalepenej obálke označenej nápisom „Konkurz Iveta Kotásková – 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 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 429,35 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu.
7. 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.
8. V prípade, že má záujemca nadobudnúť Nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. V prípade, že má záujemca nadobudnúť Nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou Nehnuteľností.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK76 0200 0000 0039 6866 0653, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
37OdK/333/2019 a priezvisko záujemcu.
10. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
11. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
12. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
13. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
K020110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Alan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 5192 / 36, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/316/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/316/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Jozef Maruniak, správca úpadcu Alan Suchý, trvale bytom Bieloruská 5192/36, 821 06 Bratislava, narodený
13.12.1976 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu.
Súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu pozostáva z nasledovných nehnuteľností:
Pozemky
Číslo
zložky
1
2

súpisovej

Názov
katastrálneho
Číslo LV Parcelné číslo Podiel
územia
Šaľa Dlhá nad Váhom
1375
3145/30
1/2
Šaľa Dlhá nad Váhom
1478
3145/112
1/30

Druh pozemku Výmera /m2/ Okres
záhrada
záhrada

258
302

Súpisová
majetku
4 515,00 €
352,33 €

hodnota

(spolu ďalej len „Nehnuteľnosti“).
Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Mgr. Jozef Maruniak, Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
v zalepenej obálke označenej nápisom „Konkurz Alan Suchý – 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 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 486,73 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu.
7. 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.
8. V prípade, že má záujemca nadobudnúť Nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou Nehnuteľností.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK76 0200 0000 0039 6866 0653, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
8OdK/316/2019 a priezvisko záujemcu.
10. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
11. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
12. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
13. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
K020111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BGN, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálkova 11 / 0, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 372 619
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/65/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/65/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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 BGN, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 31 372 619, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, a to v úradných hodinách
správcu. Termín je nutné si vopred dohodnúť (zaradenie do poradovníka) na tel.: +421-2-5939-6000, alebo emailom na recovery@legatos.sk.
Označenie elektronickej schránky správcu
E006172603
URI ico://sk/48485357_00405

V Bratislave, 27.2.2020

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K020112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BGN, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálkova 11 / 0, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 372 619
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/65/2019 S1755
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
37K/65/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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 BGN, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 372 619, týmto v zmysle ustanovenia § 32
ods. 11, 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, týmto v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b), 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania na účely ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. je vedený vo VÚB, a. s., č. ú.
IBAN: SK3402000000003424496453, BIC: SUBASKBX.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Podľa ust. § 32 ods. 7 z. č. 7/2005 Z. z. popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podľa ust. § 32 ods. 19 z. č. 7/2005 Z. z. výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Podľa ust. § 32 ods. 20 z. č. 7/2005 Z. z. povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa ust. § 32 ods. 21 z. č. 7/2005 Z. z. na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr
do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania
podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Bratislave, 27.2.2020

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K020113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BGN, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálkova 11 / 0, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 372 619
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/65/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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37K/65/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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 BGN, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 372 619, týmto v zmysle ustanovenia § 32
ods. 11, 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania na účely ust. § 32 ods. 11
zákona č. 7/2005 Z. z. je vedený vo VÚB, a. s., č. ú. IBAN: SK 34 0200 0000 0034 2449 6453, BIC:
SUBASKBX.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Podľa ust. § 32 ods. 11 z. č. 7/2005 Z. z. podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o
popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa
odseku 19. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa ust. § 32 ods. 19 z. č. 7/2005 Z. z. výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Podľa ust. § 32 ods. 20 z. č. 7/2005 Z. z. povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa ust. § 32 ods. 21 z. č. 7/2005 Z. z. na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr
do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania
podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Bratislave, 27.2.2020

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K020114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Buray
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálová ul. 1019/17, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/10/2019 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/10/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mária Veterníková, správca úpadcu Richard Buray, nar. 04.04.1982, bytom Hálová ul. 1019/17, 851 01
Bratislava, sp.zn. 27OdK/10/2019 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.30 do 15.30 h.
Termín si je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu na adrese: judr.veternikova@gmail.com
JUDr. Mária Veterníková, správca

K020115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Buray
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálová ul. 1019/17, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/10/2019 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/10/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu: Richard Buray,
nar. 04.04.1982, bytom Hálová ul. 1019/17, 851 01 Bratislava, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I., č.k. 27K/10/2019 zo dňa 10.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 36/2020 dňa 21.02.2020.
Dňom 22.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.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. Mária
Veterníková, Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.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
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odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri
ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí,
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí
dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti
musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca
vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho
tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa
náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2
Civilný sporový poriadok). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Richard Buray, born 04.04.1982, address Hálová ul. 1019/17, 851 01 Bratislava,
Slovakia hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court
Bratislava No. 27K/10/2019 dated of 10th of February 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
This resolution of the District Court Bratislava I was Publisher Journal 36/2020 on 21st of February. Bankruptcy
was declared on of 22nd of February 2020. 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. Mária Veterníková, Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava or in electonic form to
trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must
be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
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
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statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). A party to the insolvency
proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to decide whether there may
be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or persons involved in the
proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The objections received
later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on them, and on the
objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the present case,
the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the reason for which
the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion has learned and
the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A submission that
does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the submission is not
handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to the creditors who
have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Mária Veterníková, správca
JUDr. Mária Veterníková, trustee

K020116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Svoreňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava-Nové
Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/300/2019 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/300/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, SR, značka
správcu S 1786 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 8OdK/300/2019
ustanovená do funkcie Správcu úpadcu: Renáta Svoreňová, nar.: 30.09.1973, bytom Miestny úrad Bratislava –
Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, (ďalej aj ako „Úpadca“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 169/2019 dňa 03.09.2019 a právoplatnosť nadobudlo dňa 04.09.2019 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
Správca týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167q Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka Renáta Svoreňová, nar.: 30.09.1973, bytom Miestny úrad Bratislava –
Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava:
1. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA
Predmet ponukového konania – predmet speňažovania – cenné papiere:
Cenný papier
Por. Druh
Forma CP
č.
CP

1.

Počet
Menovitá
Mena
ISIN
CP
hodnota

cenný papier na
iný
meno,
1 ks
druh prevoditeľnosť bez
obmedzenia

Eur

Emitent

Dôvod
Deň
Hodnota
zapísania do zapísania do
majetku
súpisu
súpisu

0017333768
Fond
národného
majetku
331,94
331,94 Eur SK4110002413 Slovenskej
republiky,
Eur
Trnavská cesta 100,

majetok
úpadcu podľa
14.02.2020
§ 167h ods. 1
ZKR
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821 01 Bratislava
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ZKR

Predmet speňažovania je zapísaný:
do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 1, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 34/2020 dňa 19.02.2020, pod č. K015500.
Súpisová hodnota majetku: 331,94 €
A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
+421 905 510 777 alebo emailom: lukacikova@lukacikova.sk.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: JUDr. Ing. Edita Lukáčiková,
správca, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA –
8OdK/300/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 14:00 hod.; v prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň do 14:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy (preddavku) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií na
účet správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií riadne v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy sa rozumie účet
vedený vo Fio Banka a.s., číslo účtu (IBAN) : SK02 8330 0000 0027 0133 4336 / FIOZSKBAXXX,. Do poznámky
k transakcii sa uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „83002019“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet speňažovania. V prípade predloženia viacerých
ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako
posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou,
osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 14:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového
konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
D. Záväzná ponuka na nadobudnutie (odplatný prevod) Predmetu speňažovania musí spĺňať nasledovné
podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c. musí obsahovať presné označenie záujemcu a telefonický / emailový kontakt:
1. pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu
totožnosti,
2. pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a
výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
3. pri právnickej osobe- obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov)
právnickej osoby,
d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e. musí obsahovať návrh výšky odplaty za nadobudnutie (odplatný prevod) akcií,
f. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20%
ním zloženej zálohy na odplatu za prevod akcií v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v
prípade, že predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by
zmluvu o prevode akcií v určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
h. musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej odplaty ako zálohu na odplatu za
nadobudnutie (odplatný prevod) akcií podľa § 167p ods. 1 ZKR.
i. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
j. musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového
konania;
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musí obsahovať vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzané akcie;
musí obsahovať podpis záujemcu, ktorý musí byť úradne osvedčený.

E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
odplatu za nadobudnutie akcií v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom riadne a včas, je
správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk v kancelárii správcu.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú odplatu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.. V prípade, že
víťaz ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., je správca oprávnený
ponukové konanie zrušiť. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií v
lehote 14 dní, ako mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na prevod akcií vrátane zápisu nového akcionára do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Víťazom ponukového konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií sa
započíta na úhradu zmluvnej odplaty za nadobudnutie akcií. Všetky výdavky spojené s prevodom akcií vrátane
zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. bude hradiť výlučne víťaz ponukového konania.
I. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej odplaty za nadobudnutie akcií) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií vrátená bezhotovostným
prevodom na záujemcom označený účet.
K. Správca upozorňuje záujemcov o nadobudnutie predmetu speňažovania na právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na vedený
vo Fio Banka a.s., číslo účtu (IBAN) : SK02 8330 0000 0027 0133 4336 / FIOZSKBAXXX.
V Bratislave dňa 28.02.2020
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K020117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WETRON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 52 / 0, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 904 798
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2019
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 WETRON, s.r.o., so sídlom
Odborárska 52, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 904 798, týmto oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok boli zapísané pohľadávky uplatnené prihláškou pohľadávky/súhrnnou prihláškou nezabezpečených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok doručenou/doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (od 07.01.2020) nasledovného
veriteľa /nasledovných veriteľov:
Veriteľ:

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
84104 Bratislava - Karlova Ves

IČO:

31349307

Prihláškou pohľadávky zo dňa 13.02.2020 doručenou dňa 25.02.2020 uplatnené pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok dňa 01.03.2020, a to nasledovne:
č. p.
1

Prihlásená suma
Istina
Úroky
4 428,00 €
0,00 €

Úroky z omeškania
243,93 €

Poplatok z omeškania
0,00 €

Náklady uplatnenia
40,00 €

Celková suma
4 711,93 €

V Bratislave, 01.03.2020

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K020118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lang Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vladimíra Clementisa 6451 / 54, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1949
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/210/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/210/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.

Ulica
Cintorínska

číslo
21

Obec
Bratislava

Prihlásená suma – Celková suma
1410,86 Eur

SKP, k.s., správca Peter Lang
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K020119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanka Paulíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Insolvenčný správca k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu – Blanka Paulíková, nar. 24.05.1966, Šoltésova
1579/16, 920 01 Hlohovec, občan SR, v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Trnava pod sp.zn.
25K/9/2017, týmto podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004 (1. v poradí, číslo
zabezpečenej pohľadávky: 3/P-1).
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa – Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004.
Poučenie:
Podľa § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
Podľa § 96 ods. 4 ZKR 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.

Insolvenčný správca, k.s.
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K020120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubíček Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 430, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/6/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/6/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

144

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Branislav Kubíček, narodený 28.01.1987, trvale bytom 920 56
Dvorníky 430, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamujem účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska
24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30 hod do
15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu,
alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0902 898 985.

K020121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stríž Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovo 14, 925 01 Matúškovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/50/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/50/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Tomáš Stríž, narodený 05.01.1976, trvale bytom 925 01 Matúškovo
14, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamujem účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska
24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30 hod do
15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu,
alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0902 898 985.

K020122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Cisarik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 2260/74, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1976
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/294/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/294/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Ladislav Cisarik, nar. 29.10.1976, trvale bytom Coburgova
ulica 2260/74, 917 02 Trnava, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Ladislav Cisarik
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár
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K020123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KAMPA SK, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkov 166 / 0, 906 04 Častkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 267 023
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/11/2018 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/11/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu KAMPA SK, a.s., Častkov 166, IČO 36 267 023,
týmto oznamujem zapísanie pohľadávky doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
veriteľ: Ing. Stanislav Zavarský – Drevo Styl, Mlynská 76, Hlohovec, IČO 33437564
prihlásená suma: 68.820,93 €
V Dunajskej Strede dňa 28.02.2020
JUDr. Peter Kubik, správca

K020124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Anna Szalayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo č. 381, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/377/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/377/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 28OdK/356/2019 zo dňa 11.12.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Roman Hlavačka, nar. 07.12.1979, bytom 917 01 Trnava - Tehelná č. 5709/3. Dlžník bol
súčasne zbavený dlhov a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie Kukučínova č. 11,
921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 243/2019 dňa 17.12.2019.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca dlžníka
Roman Hlavačka, nar. 07.12.1979, bytom 917 01 Trnava - Tehelná č. 5709/3.
týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí. Dôvodom je, že po prešetrení majetkových pomerov dlžníka
správcom bolo zistené, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, čím konkurzná podstata
nepokrýva náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Roman Hlavačka, nar. 07.12.1979, bytom 917 01
Trnava - Tehelná č. 5709/3 vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/356/2019 zrušuje.
V Piešťanoch dňa 28.02.2020
JUDr. Stanislav Volár, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hlavačka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Tehelná č. 5709/3, 926 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/356/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/356/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 28OdK/356/2019 zo dňa 11.12.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Roman Hlavačka, nar. 07.12.1979, bytom 917 01 Trnava - Tehelná č. 5709/3. Dlžník bol
súčasne zbavený dlhov a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie Kukučínova č. 11,
921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 243/2019 dňa 17.12.2019.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca dlžníka
Roman Hlavačka, nar. 07.12.1979, bytom 917 01 Trnava - Tehelná č. 5709/3.
týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí. Dôvodom je, že po prešetrení majetkových pomerov dlžníka
správcom bolo zistené, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, čím konkurzná podstata
nepokrýva náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Roman Hlavačka, nar. 07.12.1979, bytom 917 01
Trnava - Tehelná č. 5709/3 vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/356/2019 zrušuje.
V Piešťanoch dňa 28.02.2020
JUDr. Stanislav Volár, správca

K020126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurčová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hospodárska 3613/57, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/155/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/155/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869,
správca úpadcu: Emília Jurčová, nar. 27.07.1949, bytom Ulica Hospodárska 3613/57, 917 01 Trnava v zmysle
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, dňa 28.02.2020
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Rigóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alžbetínska ulica 371/11 A, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/269/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/269/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: Timea Rigóová, nar. 17.11.1975, trvale bytom Alžbetínska ulica 371/11A,
930 40 Štvrtok na Ostrove (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, uverejňuje 1.kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho
konkurzu za nasledujúcich podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo

I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za majetok dlžníka a to hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 41/2020 dňa
28.02.2020 pod súpisovou položkou 1, nasledovne:
Č.
Popis
Rok
súp. hnuteľnej veci výroby
zložky
1.
Osobné vozidlo 1993
značky
ŠKODA
FAVORIT LXI

Dôvod zapísania Súpisová Stav
do podstaty
hodnota
§ 167h ods. 1 150,00€ Podľa potvrdenia, vozidlo nie je technicky spôsobilé v cestnej premávke.
ZKR
Technickú nespôsobilosť vozidla spôsobuje veľká vôľa v riadení, nespoľahlivé
brzdy, roztrhnutá spojka, zaseknutá prevodovka.

II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku. Obsahom záväznej ponuky musí byť
označenie ponukového konania, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno
priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu spolu s fotokópiou občianskeho preukazu, právnická osoba
– obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti spolu s fotokópiou výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby) a ponúknutá kúpna
cena vyjadrená aj slovom. Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail)
a údaje bankového spojenia. Výška ponúkanej kúpnej ceny musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
Banka: ČSOB
Číslo účtu: IBAN SK4675000000004004270671
Variabilný symbol: dátum narodenia/IĆO záujemcu
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Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „28OdK/269/2019 S1148 – záloha“.
III. Doručovanie záväznej ponuky
Záujemca doručí záväznú ponuku v zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť uvedený
nasledujúci text: „28OdK/269/2019 - Ponukové konanie –neotvárať!“
Obálku so záväznou ponukou musí záujemca doručiť do kancelárie správcu osobne alebo ako zásielku
najneskôr do 10 kalendárnych dní do dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Na obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca
prihliadať.
Záujemca môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Záujemca nemôže už raz doručenú záväznú ponuku
meniť ani dopĺňať.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za
prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. S úspešným uchádzačom je správca povinný
bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu,
správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu
úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil
podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie
je ponukové konanie skončené. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí
do správcovského spisu.
V. Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je prvé kolo
ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu pred-metu ponukového konania, správca
bezodkladne vyhlási druhé kolo ponukového konania za obdobných podmienok ako prvé kolo ponukového
konania.
VI. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom dohovore, poštou na adrese Robotnícka 79, 905 01 Senica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: dostal.advokat@gmail.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K020128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dukoň Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá nad Parnou 169, 919 01 Suchá nad Parnou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1976
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/236/2019 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky na základe prihlášky pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Rudolf Dukoň, nar. 19.10.1976, trvale bytom Suchá nad Parnou 169,
919 01 Suchá nad Parnou v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamujem, že dňa 28.2.2020 bola po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky č. 1 a následne bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka:

Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok k 28.2.2020
24

Prihlásená suma (EUR)
4386,07

K020129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Manduch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šulekovská cesta 969/9, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.9.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: sandtner.lucia@gmail.com
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36odk/233/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Lucia Sandtner PhD., správca so sídlom Sadová 3/A, 905 01 Senica, ustanovená uznesením Okresného
súdu v Trnave, sp. zn. 36OdK/233/2018 za správcu úpadcu Jozef Manduch, IČO: 35106051, miesto
podnikania: Šulekovská cesta 969/9, 92041 Leopoldov Mobil: 0905 901 757 E-mail:sandtner.lucia@gmail.com
0904 361 002 Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/233/2018 Spisová značka správcovského spisu:
36OdK/233/2018
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Oznámenie o dražbe – Ing. Lucia Sandtner PhD. ako správca úpadcu: Jozef Manduch, IČO: 35106051,
miesto podnikania: Šulekovská cesta 969/9, 92041 Leopoldov, ako dražobník oprávnený k výkonu dražby
v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia
zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods. 1 písm. d), § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005
Z.z. a záväzného pokynu zástupcu veriteľa
vyhlasuje 2. kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejňuje nasledovné
oznámenie o dražbe:
Označenie dražobníka: Ing. Lucia Sandtner PhD., správca úpadcu: Jozef Manduch, IČO: 35106051, miesto
podnikania: Šulekovská cesta 969/9, 92041 Leopoldov, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1529
Miesto konania dražby: Sadová 3/A, 905 01 Senica, sídlo správcu
Dátum konania dražby: 20.03.2020
Čas konania dražby: 10.00 hod.
Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Leopoldov, obec Leopoldov, okres
Hlohovec, vedené na Okresným úradom Hlohovec, katastrálnom odbore nasledovne: - Byt č. 1, 2.p.,
vchod Šulekovská cesta 9 v Bytovom dome súpisné číslo 969 postavenom na pozemku parcele registra
„C“ KN číslo 2449/1 a parcele registra „C“ 2449/6,
popis stavby: Bytový dom, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
na príslušenstve vo veľkosti 6839/169793 vedený na LV č. 1674 v podiele 1/1 2 - (Právny vzťah k parcele 2449/1
na ktorej leží stavba 969 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2165.) - (Právny vzťah k parcele 2449/6 na ktorej
leží stavba 969 nie je evidovaný na liste vlastníctva.) (ďalej spolu ako „predmet dražby“) Predmet dražby sa draží
tak ako stojí a leží. Práva a záväzky na predmete dražby:
Práva a záväzky vedené na LV č. 1674 Záložné právo v prospech spoločenstva na zabezpečenie budúcich
pohľadávok poľa § 15, zák.č. 182/93 Zz.; Právo užívať pozemok p.č.2449/1, 2449/6 vlastníkmi bytu a nebytových
priestorov a to v miere a rozsahu nevyhnutnom na užívanie bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č.
969 (vchody 11, 9, 7) Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava, IČO: 31 320 155,
podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti vklad č.V 1015/12 zo dňa 12.07.2012, zriadené na byt
č. 1/ na II. podl. a na podiel 6839/169793 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu s.č. 969 na parc.č.
2449/1; - vz 215/12; Iné údaje: K bytu č. 1/ na II. podl. prislúcha pivnica č.5, byt je 1-izbový; Opis predmetu
dražby a jeho stavu: Popis bytového domu : Bytový dom sa nachádza na Šulekovskej ulici v zastavanej časti
územia obce Leopoldov. Jedná sa masívnu murovanú stavbu o hr. obvodových stien 500 mm. Bytový dom je
podpivničená stavba obdĺžnikového pôdorysu s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami. Objekt je
zastrešený plochou strechou, pokrytou asfaltovými natavovanými pásmi. Obytný dom obsahuje 3 samostatné
vstupy bez výťahu a nachádza v juhovýchodnej časti intravilánu mesta v časti tzv. Prechodné. V čase
ohodnotenia prebiehajú stavebné práce na zateplení objektu, realizácie fasádnych omietok a klampiarskych
konštrukcií. Vek stavby bol doložený dokladom od správcu - spoločnosti Leopard s.r.o. Leopoldov. Bytový dom bol
odovzdaný do užívania v r. 1923.
Popis bytu: Oceňovaný byt pozostáva z dvoch izieb a príslušenstva. Pôvodne sa jednalo o byt jednoizbový. Počas
rekonštrukcie v roku 2012 boli vymenené niektoré prvky krátkodobej životnosti a byt bol i dispozične zmenený.
Zmena spočívala v umiestnení kuchyne do priestorov vstupnej chodby, čím vznikol dvojizbový byt s
príslušenstvom. V rámci rekonštrukcie boli vymenené okná a podlahy v izbách a v kuchyni. Nová je i kúpeľňa so
sanitárnymi predmetmi.
Príslušenstvo tvoria kúpeľňa s WC, kuchyňa, špajza a pivnica č. 5 v suteréne. Stavebné práce a použité materiály
sú priemernej kvality. Svetlá výška miestností je 3,0 m. Vzhľadom na to, že podlahová plocha pivnice je dosť
veľká a tvorí cca 20% z celkovej ohodnocovanej plochy bytu, pivnica, ktorá je bez vybavenia bude ocenená
samostatne, aby nedošlo k skresleniu všeobecnej hodnoty bytu. Byt je v dobrom technickom stave, s priemernou
údržbou. Podlaha v izbách je laminátová plávajúca, v kuchyni a v kúpeľni sú podlahy z keramickej dlažby. V
kúpeľni je osadená sprcha, umývadlo a WC typ kombi. Vnútorné obklady sú v kuchyni a kúpeľni. Technické jadro
je murované. Okná sú plastové s 3 izolačným dvojsklom. Vykurovanie je lokálne na tuhé palivo liatinový kotlík je
umiestnený v obývacej izbe. V kuchyni sa nachádza vybavenie - elektrický sporák s rúrou a nerezový drez. Teplá
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voda je vyrábaná elektrickým bojlerom osadeným vo WC. Byt je v priemernom technickom stave, situovaný v
starom dome, ktorý je čo sa týka interiéru slabšie udržiavaný, exteriér sa renovuje. Opotrebenie bude vypočítané
kubickou metódou, ktorá vychádza z technického stavu prvkov dlhodobej životnosti - základy, murivo, stropy,
schody a strecha domu, ktoré sú v dobrom technickom stave. Spoločnými časťami domu sú základy domu,
strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchod, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé
nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Podlahová
plocha bytu je 56,80 m2 (kuchyňa 7,03 m 2 , kúpelňa 3,52 m 2 , WC 1,29 m 2 , špajza 1,84 m 2 , izba 14,68 m 2 ,
izba 28,44 m 2 ).
Spoločné priestory (vybavenie objektu) : základy vrát. zemných prác, zvislé konštrukcie, stropy, schody,
zastrešenie bez krytiny, krytina strechy, klampiarske konštrukcie, úpravy vonk. povrchov, úpravy vnút. povrchov,
vnútorné ker. obklady, dvere, okná, povrchy podláh, vykurovanie, elektroinštalácia, bleskozvod, Vnútorný
vodovod, vnútorná kanalizácia, vnútorný plynovod, výťahy, ostatné. Pivnica č. 5 sa nachádza na I.PP, je
murovaná s betónovým stropom, steny sú kompletne omietnuté. Z rozvodov sietí je tu len elektrina. V priestoroch
nie je žiadne vybavenie, čo bude zohľadnené v koeficiente vybavenosti. Z uvedených dôvodov je pivnica
ohodnotené samostatne.
Podlahová plocha pivnice je 11,55 m2 .
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 166/2019 zo dňa 21.11.2019, vyhotoveným súdnym
znalcom: Ing. Róbert Gergič, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností,
evidenčné číslo znalca 910900: 33.200,- EUR (slovom: tridsaťtritisíc dvesto EURO)
Najnižšie podanie: 29.200,- EUR (slovom: dvadsaťdeväťtisíc dvesto EURO)
Minimálne prihodenie: 500,- EUR (slovom: päťsto EURO)
Výška dražobnej zábezpeky: 25 % najnižšieho podania, teda 7.300,- EUR (slovom: sedemtisíc tristo EURO)
Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď
bezhotovostným bankovým prevodom, alebo vkladom na účet č. SK39 1111 0000 0011 6734 6008. Dražobnú
zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti v mieste konania dražby. Prípustné je aj zloženie dražobnej zábezpeky
vo forme bankovej záruky a notárskej úschovy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo
výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná
zábezpeka pripísaná na účet dražobníka - správcu Ing. Lucie Sandtner, PhD.,
2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, účastník bude pripustený k dražbe,
ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne
dražobníka - správcu Ing. Lucie Sandtner, PhD.,
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky,
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu. Lehota na zloženie dražobnej
zábezpeky: do otvorenia dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo bezhotovostným
prevodom na účet účastníka dražby. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby, a to
bankovým prevodom alebo vkladom v prospech účtu č. SK39 1111 0000 0011 6734 6008. Cena sa považuje za
zaplatenú včas v prípade, že bude v uvedenej lehote pripísaná na účet. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ
uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Obhliadky predmetu dražby: 1. termín: 16.03.2020 o 10.00 hod. 2. termín: 18.03.2020 o 10.00 hod.
Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore termínu ohliadky so
záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnych číslach: 0905 901 757 alebo 0904 361
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002.
Nadobudnutie vlastníckeho práva: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je
povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je
zapísaná v tomto registri. Dražobník – správca Ing. Lucia Sandtner, PhD. vydá bez zbytočného odkladu po
nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch,
v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník – správca Ing.
Lucia Sandtner, PhD. bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke
právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu
dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Dražobník správca Ing. Lucia Sandtner, PhD. je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby. 5 Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v
zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.
Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár Mgr. Stanislava Palková, so sídlom
Štefánikova 698/7, 905 01 Senica.
Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z
dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom
dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty: a)
doklad o zložení dražobnej zábezpeky 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) platný doklad totožnosti, d) ak ide o 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 5 dní.
Upozornenie/poučenie: Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj
po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 poučenia tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 poučenia tohto oznámenia o dražbe sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu poučenia tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámenia o dražbe
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Senici dňa 25.02.2020 Ing. Lucia Sandtner PhD., správca

K020130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ONEP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 190 292
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/20/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: ONEP, s. r. o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
36 190 292, (ďalej v texte len „Úpadca“), správca konkurznej podstaty: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu: S1477, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty, o nasledovnú novú
súpisovú zložku majetku:
Číslo súpisovej zložky

Opis

Súpisová hodnota

42.

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

818,33 €

JUDr. Erik Bilský, správca

K020131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bednár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany 0, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/231/2018 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/231/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Štefan Dostál, správca dlžníka: Peter Bednár, nar. 27.06.1982, 921 01 Piešťany (ďalej len „Úpadca“),
týmto v zmysle ust. § 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 1.kolo ponukového konania 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

154

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

predaj majetku spísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 243/2018 zo
dňa 18.12.2018 pod položkami č. 1 až č. 3 a doplneného súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v obchodnom vestníku č. 248/2018 dňa 28.12.2018 pod položkami č. 4 až č. 6 a to jednotlivo (t.j. predaj každej
položky samostatne), za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE - 1.kolo
I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za jednotlivé položky majetku
dlžníka, a to nehnuteľností spísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 243/20189 zo dňa 18.12.2018 pod por.č. 1 až 3 a doplneného súpisu majetku všeobecnej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 248/2018 zo dňa 28.12.2018 pod por.č. 4 až 6 a to jednotlivo (t.j. predaj
každej položky samostatne), nasledovne:
POZEMOK: 1.
Druh: orná pôda
Obec: Myjava
Názov k.ú.: Myjava
Okres: Myjava

Výmera: 2468m2
Parc. registra „E“: č. 8420
Spoluvlastnícky podiel: 1/24

Číslo LV: 3310
Súpisová hodnota: 24,23€

POZEMOK: 2.
Druh: orná pôda
Obec: Myjava
Názov k.ú.: Myjava
Okres: Myjava

Výmera: 2561m2
Parc. registra „E“: č. 8419
Spoluvlastnícky podiel: 1/12

Číslo LV: 4234
Súpisová hodnota: 50,28€

POZEMOK: 3.
Druh: orná pôda
Obec: Myjava
Názov k.ú.: Myjava
Okres: Myjava

Výmera: 2949m2
Parc. registra „E“: č. 30342
Spoluvlastnícky podiel: 1/48

Číslo LV: 4313
Súpisová hodnota: 14,48€

POZEMOK: 4.
Druh: orná pôda
Obec: Myjava
Názov k.ú.: Turá Lúka
Okres: Myjava

POZEMOK: 5.
Druh: orná pôda
Obec: Myjava
Názov k.ú.: Turá Lúka
Okres: Myjava

POZEMOK: 6.
Druh: orná pôda
Obec: Myjava
Názov k.ú.: Turá Lúka
Okres: Myjava

Výmera: 1252m2
Parc. registra „E“: č. 2103
Spoluvlastnícky podiel: 1/24

Číslo LV: 3805
Súpisová hodnota: 10,07€

Výmera: 1223m2
Parc. registra „E“: č. 2119
Spoluvlastnícky podiel: 1/24

Výmera: 1252m2
Parc. registra „E“: č. 2102
Spoluvlastnícky podiel: 1/12

Číslo LV: 3805
Súpisová hodnota: 9,84€

Číslo LV: 3806
Súpisová hodnota: 20,15€
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II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
·

·
·

·
·

Nezameniteľné označenie záujemcu (u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého bydliska, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u právnických osôb: obchodné meno,
sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontrakt, e-mailový kontakt; u fyzických osôb – podnikateľov aj:
obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
Označenie predmetu kúpy (napríklad: „mám záujem o kúpu Pozemku/ov vedených na Liste vlastníctva
č. 3310, KN parc.č. 8420, orná pôda o výmere 2468m2 v súpisovej hodnote 24,23€ v podiele 1/24, okres
Myjava, obec: Myjava, k.ú. Myjava“).
Návrh kúpnej ceny, doklady potrebné na identifikáciu záujemcu (u právnických osôb ak-tuálny 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 osobu na
základe plnomocenstva, je nevyhnuté doložiť úradne overené plnomocenstvo),
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklad úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku),
Doklad o zložení zábezpeky na účet správ podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 1. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 100% zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správ
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: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK 46 7500 0000 0040 0427 0671
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: „Bednár – záloha“.
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledovný text: „Ponukové konanie KONKURZ 25OdK/231/2018 – neotvárať“.
Obálku so záväznou ponukou musí záujemca doručiť do kancelárie správcu: Robotnícka 79, 905 01 Senica
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 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 zá- väzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
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dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prí- tomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového ko- nania 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 ponuko- vého konania
sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol naj- vyššiu 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 od- platne 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. Pokiaľ je prvé kolo ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu
predmetu ponukového konania, správca bezodkladne vyhlási druhé kolo ponukového konania za obdobných
podmienok ako prvé kolo ponukového konania.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmiet- nuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového ko-nania 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 oznámení, poštou na adrese Robotnícka 79, 905 01 Senica, alebo elektro- icky e-mailom na
adrese: dostal.advokat@gmail.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Štefan Dostál, správca
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K020132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kukiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavovská 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1968
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/223/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/223/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 18.07.2019 č. k.: 28OdK/223/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 141/2019 zo dňa 24.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mária
Kukiová, narodená 25.05.1968, trvale bytom: Miloslavovská ulica 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove (ďalej
v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j s primeraným použitím § 76 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
vyhotovený súpis majetku všeobecnej podstaty:
STAVBA - spoluvlastnícky podiel:
Č. súp. Súpisné č. Popis
List
Na parcele číslo
zložky
stavby
stavby
vlastníctva č.
287/10
rodinný Právny vzťah k parcele nie
1
187
964
dom
je evidovaný na liste
vlastníctva!

Katastrálne
územie
Štvrtok
Ostrove

Obec

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

na Štvrtok na
2/12
Ostrove

Súpisová
hodnota
4
500,00
EUR

DAREKON, k. s., správca S1806

K020133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Záchej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta J.Alexyho 33 / 5037, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 753 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2014 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/19/2014
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

JUDr. Hana Sopko LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634 - správca úpadcu Oto
Zachej – PENZION ZACHEJ, s miestom podnikania Cesta J.Alexyho 5037/33, 921 01 Banka, IČO: 40 753 832 v
konkurze vedenom Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 36K/19/2014 oznamujem, že dňa 28.2.2020 došlo k
výmazu sporných poznámok zapísaných v prospech Niny Zachej, J. Alexyho 33, 921 01 Banka, pri položkách č. 8
až 11, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 26, 37 až 39, 49 až 51, 55, 56, 59 až 61, 66, 67, 69, 77, 79, 83, 86 až 89, 96, 117,
120, 123, 126, 131, 132, 141, 144, 147, 150, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 193, 199,
204, 205, 211, 214 až 219, 224, 227, 230 až 232, 237, 241 zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 75/2015 zo dňa 21.4.2015 pod položkou K008709.
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K020134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Bongilajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Kubinu 3196/31, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/29/2016 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/29/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu Božena Bongilajová, dátum nar. 09.11.1971, bydlisko: A. Kubinu
3196/31, 917 01 Trnava (ďalej len „Úpadca“), v súlade s ust. § 96, ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty. Správca týmto zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh.
V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
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.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K020135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bukovská Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
0 0, 922 05 Chtelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/28/2020 S1746-4
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/28/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Martina Bukovská, nar. 01.08.1978, 922 05 Chtelnica, účastníkom konania oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 11:30 a od 12:30 do 14.00. Žiadosti o nahliadanie do spisu je možné
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 0903 802 222, prípadne e-mailom na adrese
office@comerset.sk.
V Sládkovičove 28. februára 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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K020136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bukovská Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
0 0, 922 05 Chtelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/28/2020 S1746-5
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/28/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava spisová značka 25OdK/28/2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 30/2020 zo dňa 13.02.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Martina Bukovská, nar. 01.08.1978, 922 05 Chtelnica. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Mgr. Daniel Poturnay, správca, Cukrovarská 225, 925 21
Sládkovičovo, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného
súdu Trnava v Obchodnom vestníku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum a podpis. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v mene euro, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
V Sládkovičove 28. februára 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
Insolvency Proceedings (recast), as the bankruptcy trustee of the debtor, I am due to inform you that by the
Resolution of the District Court Trnava No. 25OdK/28/2020, published in Commercial Journal No. 30/2020 on
February 13, 2020, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Martina Bukovská, born on August 1,
1978, with permanent residence 922 05 Chtelnica, Slovak Republic. According to the Act No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter referred as „the BRA“) the creditors of the debtor have to
lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, in one original to
the bankruptcy trustee to the address Mgr. Daniel Poturnay, bankruptcy trustee, Cukrovarska 225, 925 21
Sladkovicovo, Slovak Republic. Registrations that will not be delivered within this period will be considered as
claims in bankruptcy, but the creditors cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publishing
of Resolution of the District Court Trnava in the Commercial Journal. The registration has to be filled in a special
registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fill in the registration of his claim the
information about the name, surname and the address of the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, order of the satisfaction of the claim from the debtor’s general estate, total amount of claim
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and date and registration form has to be signed. The total amount of claim in the registration form shall be divided
into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency.
If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation
according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate that
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall be
determined by bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the
registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case of non-financial claim lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is an accounting entity shall state a
proclamation of the fact that the claim is accounted in creditor′s accountancy, the scope of accounted claim or
reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form which was delivered to bankruptcy trustee or to the District Court cannot be corrected or
amended.
In Sladkovicovo, February 28, 2020
Mgr. Daniel Poturnay
Bankruptcy Trustee

K020137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobos František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lycejná 586 / 4, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/40/2020 S1746-4
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/40/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka František Dobos, nar. 03.10.1980, Lycejná 586/4, 930 10 Dolný Štál, účastníkom konania
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Cukrovarská 225, 925
21 Sládkovičovo v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 11:30 a od 12:30 do 14.00. Žiadosti o nahliadanie do
spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 0903 802 222, prípadne emailom na adrese office@comerset.sk.
V Sládkovičove 28. februára 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K020138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobos František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lycejná 586 / 4, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/40/2020 S1746-5
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/40/2020
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava spisová značka 25OdK/40/2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 34/2020 zo dňa 19.02.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu František Dobos, nar. 03.10.1980, Lycejná 586/4, 930 10 Dolný Štál. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Mgr. Daniel Poturnay, správca, Cukrovarská
225, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia
Okresného súdu Trnava v Obchodnom vestníku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum a podpis. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v mene euro, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
V Sládkovičove 28. februára 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
Insolvency Proceedings (recast), as the bankruptcy trustee of the debtor, I am due to inform you that by the
Resolution of the District Court Trnava No. 25OdK/40/2020, published in Commercial Journal No. 34/2020 on
February 19, 2020, the bankruptcy was declared on the estate of debtor František Dobos, born on October 10,
1980, with permanent residence Lycejná 586/4, 930 10 Dolný Štál, Slovak Republic. According to the Act No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter referred as „the BRA“) the creditors of the debtor
have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, in one
original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Daniel Poturnay, bankruptcy trustee, Cukrovarska 225, 925
21 Sladkovicovo, Slovak Republic. Registrations that will not be delivered within this period will be considered as
claims in bankruptcy, but the creditors cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publishing
of Resolution of the District Court Trnava in the Commercial Journal. The registration has to be filled in a special
registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fill in the registration of his claim the
information about the name, surname and the address of the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, order of the satisfaction of the claim from the debtor’s general estate, total amount of claim
and date and registration form has to be signed. The total amount of claim in the registration form shall be divided
into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency.
If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation
according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate that
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall be
determined by bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the
registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case of non-financial claim lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is an accounting entity shall state a
proclamation of the fact that the claim is accounted in creditor′s accountancy, the scope of accounted claim or
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reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form which was delivered to bankruptcy trustee or to the District Court cannot be corrected or
amended.
In Sladkovicovo, February 28, 2020
Mgr. Daniel Poturnay
Bankruptcy Trustee

K020139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Malík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 1324/240 A, 908 41 Šaštín - Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1976
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/7/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/7/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č.
zl.

opis súpisovej zložky majetku

súpisová
hodnota

1

osobné vozidlo MAZDA PREMACY CP19P2, EČ: SE890CT, VIN: JMZCP19P201166587, kategória: N1, karoséria: BA
500,00 €
skriňová, farba: zelená metalíza tmavá, r. v. 2001

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K020140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kósa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnávka 213, 930 32 Trnávka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1977
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/316/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/316/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku (iné majetkové hodnoty) – 3. kolo ponukového konania
K/V insolvency, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod zn. S1939, so sídlom
kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, ako konkurzný správca dlžníka: Marian Kósa, nar.: 19.06.1977,
trvale bytom: 930 32 Trnávka 213 (ďalej len „Dlžník “) v zmysle ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku – iných
majetkových hodnôt (každú položku samostatne) patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.
Predmet predaja
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Ponúkaný majetok tvoria iné majetkové hodnoty patriace do všeobecnej podstaty Dlžníka zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 229/2019 zo dňa 27.11.2019:
Verejný register, v ktorom je evidovaná iná Súpisová
majetková hodnota
hodnota
obchodný podiel vo výške 100% na spoločnosti Karton – Stav, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
6 640,- EUR
IČO: 44 507 518, so sídlom Trnávka 213, Trnávka 930 32
Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 22997/T
obchodný podiel vo výške 100% na spoločnosti Karton – Stav Plus, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
5 000,- EUR
s.r.o., IČO: 50 061 321, so sídlom Trnávka 213, Trnávka 930 32
Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 36741/T

Ev.č. Popis inej majetkovej hodnoty
1.
2.

Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky
u správcu na tel. č. 0904 961 235, príp. e-mailom na adrese: kvinsolvency@gmail.com.
Podmienky verejného ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 28OdK/316/2019 NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu K/V insolvency, k.s.,
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod
na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Nakoľko ide
o ponuku na odpredaj obchodného podielu, osoba musí spĺňať tiež predpoklady ustanovené zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť
ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh kúpnej ceny za špecifikovaný majetok;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet
vyhlásenie, že záujemca berie na vedomie a zaväzuje sa odkúpiť obchodný podmienok za podmienok,
že:
o správca neručí za to, že obchodná spoločnosť, v ktorej obchodný podiel je predmetom ponuky,
nie je zadlžená a neručí za jej stav a bonitu,
o správca neručí za to, že na obchodnej spoločnosti, alebo na obchodnom podiele Dlžníka
neviaznu ťarchy, zákonné povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, exekučné povinnosti a
iné, zákonné alebo zmluvné záväzky,
o správca nie je povinný uhradiť žiadne náklady súvisiace s prevodom obchodného podielu Dlžníka,
pričom všetky náklady hradí záujemca v plnom rozsahu,
o správca nebude zadovažovať akékoľvek doklady k obchodnej spoločnosti, a obchodnému podielu
Dlžníka,
o záujemca je povinný ako nadobúdateľ obchodného podielu zabezpečiť si súhlas správcu dane so
zápisom zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu,
o správca v súvislosti s prevodom nemá okrem vypracovania návrhu zmluvy o prevode obchodného
podielu, zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia (resp. rozhodnutia jediného spoločníka) a
zadováženia zákonom predpokladaných súhlasov k prevodu (pokiaľ ich objektívne nemôže
zabezpečiť záujemca) žiadne iné povinnosti,
o v prípade, ak sa zmarí prevod obchodného podielu iným spôsobom, alebo v prípade, ak odmietne
vydať príslušný orgán doklad, ktorý zákon vyžaduje, prípadne nebude možné vykonať prevod z
akýchkoľvek dôvodov, správca oznámi túto skutočnosť záujemcovi a záujemca berie na vedomie,
že sa následne bude považovať ponukové konanie za neúspešné a ak to bude potrebné,
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následne sa spíše dohoda o odstúpení od zmluvy o prevode obchodného podielu, prípadne
platnosť a účinnosť tejto zmluvy skončí iným zákonným spôsobom,
v prípade, ak nebude z akýchkoľvek dôvodov možné vykonať prevod obchodného podielu,
správca vráti záujemcovi finančné sumy, ktoré záujemca zložil na správcovský účet bez
zbytočného odkladu, po odpočítaní nákladov správcu.

Zábezpeka
Záujemcovia o kúpu špecifikovaného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na
kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN: SK03 8330 0000 0022
0159 1870, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech
účtu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej
zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa
uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu, prípadne na účet, ktorý uvedie záujemca v ponuke.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového
konania, a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne
správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu.
K/V insolvency, k.s., správca

K020141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Augustínová Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/385/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/385/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/385/2019 zo dňa 20.12.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Zlatica Augustínová, narodená 06.01.1975, trvale bytom Mierová 921/42, 922 07 Veľké
Kostoľany. Zároveň uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 25OdK/385/2019 zo dňa 20.12.2019 ustanovil do
funkcie správcu úpadcu (ďalej len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05
Šaľa-Veča, značka správcu S 1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č.
250/2019 zo dňa 31.12.2020.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Zlatica Augustínová, narodená 06.01.1975, trvale bytom Mierová
921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že som vychádzala zo Zoznamu majetku dlžníka a vlastného
zisťovania, ako aj z vyhlásenia dlžníka, ktorý sa 15.01.2020 dostavil do kancelárie správcu. Správca následne
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zistil, že dlžníkov majetok nepokryje ani náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Zlatica Augustínová, narodená 06.01.1975, trvale
bytom Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, zrušuje.

K020142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Sokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borský Svätý Jur 150, 908 79 Borský Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1959
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/327/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/327/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku (iné majetkové hodnoty) – 3. kolo ponukového konania
K/V insolvency, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod zn. S1939, so sídlom
kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, ako konkurzný správca dlžníka: Ing. Ladislav Sokol, nar.:
20.04.1959, trvale bytom: 908 79 Borský Svätý Jur 150, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Ladislav Sokol,
IČO: 34 739 271, s miestom podnikania 90879 Borský Svätý Jur 147, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 13.10.2017 (ďalej len „Dlžník “) v zmysle ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku – inej majetkovej hodnoty
patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.
Predmet predaja
Ponúkaný majetok tvorí iná majetková hodnota patriaca do všeobecnej podstaty Dlžníka zverejnená
v Obchodnom vestníku č. 244/2019 zo dňa 18.12.2019:
Verejný register, v ktorom je evidovaná iná Súpisová
majetková hodnota
hodnota
obchodný podiel vo výške 100% na spoločnosti SOKOL – SK, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
6 638,-EUR
so sídlom 150, Borský Svätý Jur 908 79, IČO: 36 792 454
Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 20221/T

P.č. Popis inej majetkovej hodnoty
1.

Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky
u správcu na tel. č. 0904 961 235, príp. e-mailom na adrese: kvinsolvency@gmail.com.
Podmienky verejného ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 28OdK/327/2019 NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu K/V insolvency, k.s.,
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14:00 hod
na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Nakoľko ide
o ponuku na odpredaj obchodného podielu, osoba musí spĺňať tiež predpoklady ustanovené zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť
ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh kúpnej ceny za špecifikovaný majetok;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet
vyhlásenie, že záujemca berie na vedomie a zaväzuje sa odkúpiť obchodný podmienok za podmienok,
že:
o správca neručí za to, že obchodná spoločnosť, v ktorej obchodný podiel je predmetom ponuky,
nie je zadlžená a neručí za jej stav a bonitu,
o správca neručí za to, že na obchodnej spoločnosti, alebo na obchodnom podiele Dlžníka
neviaznu ťarchy, zákonné povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, exekučné povinnosti a
iné, zákonné alebo zmluvné záväzky,
o správca nie je povinný uhradiť žiadne náklady súvisiace s prevodom obchodného podielu Dlžníka,
pričom všetky náklady hradí záujemca v plnom rozsahu,
o správca nebude zadovažovať akékoľvek doklady k obchodnej spoločnosti, a obchodnému podielu
Dlžníka,
o záujemca je povinný ako nadobúdateľ obchodného podielu zabezpečiť si súhlas správcu dane so
zápisom zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu,
o správca v súvislosti s prevodom nemá okrem vypracovania návrhu zmluvy o prevode obchodného
podielu, zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia (resp. rozhodnutia jediného spoločníka) a
zadováženia zákonom predpokladaných súhlasov k prevodu (pokiaľ ich objektívne nemôže
zabezpečiť záujemca) žiadne iné povinnosti,
o v prípade, ak sa zmarí prevod obchodného podielu iným spôsobom, alebo v prípade, ak odmietne
vydať príslušný orgán doklad, ktorý zákon vyžaduje, prípadne nebude možné vykonať prevod z
akýchkoľvek dôvodov, správca oznámi túto skutočnosť záujemcovi a záujemca berie na vedomie,
že sa následne bude považovať ponukové konanie za neúspešné a ak to bude potrebné,
následne sa spíše dohoda o odstúpení od zmluvy o prevode obchodného podielu, prípadne
platnosť a účinnosť tejto zmluvy skončí iným zákonným spôsobom,
o v prípade, ak nebude z akýchkoľvek dôvodov možné vykonať prevod obchodného podielu,
správca vráti záujemcovi finančné sumy, ktoré záujemca zložil na správcovský účet bez
zbytočného odkladu, po odpočítaní nákladov správcu.

Zábezpeka
Záujemcovia o kúpu špecifikovaného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na
kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN: SK84 8330 0000 0023
0174 5531, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech
účtu najneskôr do 14:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej
zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa
uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu, prípadne na účet, ktorý uvedie záujemca v ponuke.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu hnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania, a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 desať dní od skončenia ponukového
konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne
správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu.
K/V insolvency, k.s., správca

K020143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Sokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borský Svätý Jur 150, 908 79 Borský Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1959
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/327/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/327/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku (hnuteľná vec) – 2. kolo ponukového konania
K/V insolvency, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod zn. S1939, so sídlom
kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, ako konkurzný správca dlžníka: Ing. Ladislav Sokol, nar.:
20.04.1959, trvale bytom: 908 79 Borský Svätý Jur 150, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Ladislav Sokol,
IČO: 34 739 271, s miestom podnikania 90879 Borský Svätý Jur 147, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 13.10.2017 (ďalej len „Dlžník “) v zmysle ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku – hnuteľnej veci patriacej
do všeobecnej podstaty Dlžníka.
Predmet predaja
Ponúkaný majetok tvorí hnuteľná vec patriaca do všeobecnej podstaty Dlžníka zverejnená v Obchodnom vestníku
č. 244/2019 zo dňa 18.12.2019:
p. č.
2.

Popis veci
nákladný príves zn. PONGRATZ, ev. č. SE266YD

Stav veci
opotrebovaný

Súpisová hodnota
25,- EUR

Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky
u správcu na tel. č. 0904 961 235, príp. e-mailom na adrese: kvinsolvency@gmail.com.
Podmienky verejného ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 28OdK/327/2019 NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu K/V insolvency, k.s.,
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14:00 hod
na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade
zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh kúpnej ceny za špecifikovaný nehnuteľný majetok;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet.

Zábezpeka
Záujemcovia o kúpu špecifikovaného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na
kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN: SK84 8330 0000 0023
0174 5531, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech
účtu najneskôr do 14:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej
zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa
uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu, prípadne na účet, ktorý uvedie záujemca v ponuke.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu hnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania, a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne
správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu.
K/V insolvency, k.s., správca

K020144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vicenová Bibiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 12, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/363/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/363/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku
Podstata
Názov
Súpisová hodnota [EUR]
č. účtu
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata zostatok na účte 16.00
SK80 8360 5207 0042 0550 8615

Zabezpečenie
Nie
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K020145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vicenová Bibiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 12, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/363/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/363/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/363/2019 zo dňa 17.12.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Bibiana Vicenová, narodená 14.11.1975, trvale bytom Táborská 857/44, 932 01 Veľký
Meder. Zároveň uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 25OdK/363/2019 zo dňa 17.12.2019 ustanovil do
funkcie správcu úpadcu (ďalej len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05
Šaľa-Veča, značka správcu S 1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č.
248/2019 zo dňa 27.12.2019.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Bibiana Vicenová, narodená 14.11.1975, trvale bytom Táborská
857/44, 932 01 Veľký Meder, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamujem, že som vychádzala zo Zoznamu majetku dlžníka a vlastného zisťovania, ako aj z
vyhlásenia dlžníka, ktorý sa 10.01.2020 dostavil do kancelárie správcu. Správca následne vymohol
(pohľadávku) majetok úpadcu, avšak zistil, že dlžníkov majetok nepokryje ani náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Bibiana Vicenová, narodená 14.11.1975, trvale
bytom Táborská 857/44, 932 01 Veľký Meder, zrušuje.

K020146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danielová Karolína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 176 / 269, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/44/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/44/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
Podstata
majetku
Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota [EUR]

Názov
FORD FOCUS, Combi VIN: WF0NXXWPDN2Y83386,
počet najazdených KM 295 000

700.00

Stav
primerané
opotrebeniu

Zabezpečenie
Nie

K020147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danielová Karolína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 176 / 269, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
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Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/44/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/44/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

Podstata
Všeobecná
podstata

Súpisová hodnota
Stav
[EUR]
FORD FOCUS, Combi VIN: WF0NXXWPDN2Y83386, počet
primerané
700.00
najazdených KM 295 000
opotrebeniu
Názov

Zabezpečenie
Nie

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

K020148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fekete Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Slottu 6475/39, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/386/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/386/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 25OdK/386/2019 zo dňa 20.12.2019 (zverejnenie v OV č. 250/2019
dňa 31.12.2019) bol na majetok dlžníka Marek Fekete, nar. 25.10.1976, trvale bytom Ulica Juraja Slottu
6475/39, 917 01 Trnava vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr.
Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto oznamuje, že
preskúmaním pomerov dlžníka nezistila žiadny majetok podliehajúci konkurzu.

V Galante, dňa 27.02.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K020149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pinke František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 147 / 7, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/202/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/202/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 36OdK/202/2019 zo dňa 11.07.2019 (zverejnenie v OV č. 136/2019
dňa 17.07.2019) bol na majetok dlžníka František Pinke, narodený 29.11.1976, trvale bytom Cukrovarská 147/7,
926 01 Sereď vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Viera
Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka oznamuje, v súlade
s ust. § 167u ods. 1 ZKR, zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V Galante, dňa 28.02.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K020150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hockicková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Rybníku 420/1, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/154/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/154/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Predmet:

Ponukové konanie – 2. kolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka: Mária Hockicková,
nar. 23.12.1974, trvale bytom Na rybníku 420/1, 919 30 Jaslovské Bohunice týmto, v zmysle ustanovenia
§167p zákona č. 7/2005 Z. z. vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu –
osobné motorové vozidlo.
Predmetom speňažovania je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1, ktorý bol zverejnený dňa 15.8.2019 v Obchodnom vestníku č. 157/2019, a to :
·

Por. č. 1:
Osobné motorové vozidlo, továrenská značka : Volkswagen POLO, typ: 6N/AFH/0A2, VIN:
WvWZZZ6NZWY268885, druh karosérie: AA Sedan, farba: zelená, EČ: SN991BY, kategória vozidla: M1,
dátum prvej evidencie : 31.8.1998, súpisová hodnota: 150 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: 0905 538 854
alebo emailom na adrese: novakova@advokatky.net.

Termín a miesto na predkladanie ponúk : Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku
v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn.: 25Odk/154/2019 – Mária
Hockicková - NEOTVÁRAŤ !“ na adresu správcu: JUDr. Viera Nováková, správca, Z. Kodálya 769/29, 924 27
Galanta najneskôr v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenie oznámenia v Obchodnom
vestníku a končí pätnásty 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.
Zmeškania lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania ,
nemožno ju meniť ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho
podané ponuky neprihliada.

Podmienky predloženia ponuky: Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na
účet správcu vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.., č. ú. SK7311110000001152488003,
poznámka: – záloha Hockicková. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.

Náležitosti ponuky : 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 1 mesiac.
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu

Podmienky akceptácie ponuky: V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitosti alebo
dokladov, má správca právo odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky.
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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 do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenie ponúk. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia
ponuky.
V Galante, dňa 27.02.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K020151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slivová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovany 320, 922 08 Dubovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/170/2018 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/170/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Predmet:

Ponukové konanie - 3. kolo

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka: Lucia Slivová, nar.
13.12.1979, trvale bytom 922 08 Dubovany 320, týmto, v zmysle ustanovenia § 167q vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu - pohľadávka
Predmetom speňažovania je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1, ktorý bol zverejnený dňa 14.11.2019 v Obchodnom vestníku č. 219/2018.

Ide o nasledovný majetok :

Por.č. Popis súpisovej zložky

Hodnota
súpisovej
zložky
Pohľadávka vo výške 29 400 Eur voči dlžníkovi Petrovi Guzmického, 29 400 Eur
bytom Dolná Krupá – notárska zápisnica č. N 383/2011, NZ
50271/2011, NCRls 51402/2011 zo dňa 2.12.2011

Dátum a dôvod zapísania

1.

Deň zapísania do súpisu : 16.10.2018, dôvod
zapísania: predloženie originálu notárskej
zápisnice zo strany dlžníčky
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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: 0905 538 854
alebo emailom na adrese: novakova@advokatky.net.
Termín a miesto na predkladanie ponúk : Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku
v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn.: 25Odk/170/2018 – Lucia Slivová NEOTVÁRAŤ !“ na adresu správcu: JUDr. Viera Nováková, správca, Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
najneskôr v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota
na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenie oznámenia v Obchodnom vestníku
a končí pätnásty 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.
Zmeškania lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania ,
nemožno ju meniť ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho
podané ponuky neprihliada.
Podmienky predloženia ponuky: Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na
účet správcu vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.., č. ú. SK7311110000001152488003,
poznámka: – záloha. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie
peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk. Predaj
majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Náležitosti ponuky : 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 1 mesiac.
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu
Podmienky akceptácie ponuky: V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitosti alebo
dokladov, má správca právo odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok: Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk : Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu.
Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania
do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom
uzavrie správca zmluvu do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenie ponúk. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia
ponuky.

V Galante, dňa 27.02.2020
JUDr. Viera Nováková, správca
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K020152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eszterházyovcov 715 / 4, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/45/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/45/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca úpadcu : Bc. Dušan Polák,
nar. 30.6.1979, bytom Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta týmto oznamuje, že k dnešnému dňu zostavila
zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate k
dispozícii v kancelárii správcu. Termín a nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné dohodnúť
na t.č.: 0905 538 854 alebo formou e-mailu : novakova@advokatky.net
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 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.
V Galante dňa 27.02.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sorád Bystrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hospodárska 3610 / 49, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2013 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca úpadcu: Bystrík
Sorád, nar. 8.11.1961, bytom Hospodárska č. 3610/49, 917 01 Trnava oznamuje, že k dnešnému dňu
zostavila zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate k
dispozícii v kancelárii správcu. Termín a nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné dohodnúť
na t.č.: 0905 538 854 alebo formou e-mailu : novakova@advokatky.net

Poučenie (v zmysle ustanovenia § 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.

V Galante dňa 27.02.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K020154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šebök Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košúty 569, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/21/2014 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/21/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca úpadcu : Milan Šebök, nar.
18.02.1979, bytom Hlavná 569, 925 09 Košúty týmto oznamuje, že k dnešnému dňu zostavila zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate k
dispozícii v kancelárii správcu. Termín a nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné dohodnúť
na t.č.: 0905 538 854 alebo formou e-mailu : novakova@advokatky.net
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 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.

V Galante dňa 27.02.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K020155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Búda, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 2224/33, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1989
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/387/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/387/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 20.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Juraj
Búda, nar.: 24.01.1989, trvale bytom: Nová Ves 2224/33, 929 01 Dunajská Streda, podnikajúci pod obchodným
menom: Mgr. Juraj Búda PRO-CONSULT, IČO: 44 695 772, s miestom podnikania: Nová Ves 2224/33, 929 01
Dunajská Streda (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s.,
so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939 (ďalej len ,,Správca“).
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 250/2019 zo dňa 31.12.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Gbeloch, dňa 01.03.2020
K/V insolvency, k.s., správca

K020156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moško Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahov 0, 913 38 Soblahov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/471/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/471/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Andrej Moško, sp. zn.
40OdK/471/2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Andrej Moško, nar. 10.11.1986,
trvale bytom Soblahov 913 38, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku dlžníka za najvyšsiu ponúknutú kúpnu cenu.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 14/2020 zo dňa 22. januára 2020
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 27.02.2020 do 14:00 hod
termín otvárania obálok bol stanovený na 27.02.2019 o 15:00hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnil
1 záujemca, do kancelárie správcu bola doručená 1 ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu.
Správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
V Považskej Bystrici, dňa 27.02.2020
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty

K020157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Páleník Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky nad Nitrou 440, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/723/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/723/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38OdK/723/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Bánovciach nad Bebravou, 27.02.2020
JUDr. Peter Zajac, správca

K020158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubíková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G. Švéniho 2671/3E, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/883/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/883/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Bánovciach nad Bebravou, 27.02.2020
JUDr. Peter Zajac, správca

K020159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Stredanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1635/5, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/77/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/77/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 19.02.2020, sp. zn. 38OdK/77/2020-16, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 39/2020 dňa 26.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Milan
Stredanský, nar. 23.04.1962, trvale bytom Nábrežná 1635/5, 911 01 Trenčín, podnikajúci pod obchodným
menom Milan Stredanský s miestom podnikania Nábrežná 1635/5, 911 01 Trenčín a do funkcie správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu: S297.

Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

K020160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Stredanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1635/5, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/77/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/77/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Milan Stredanský, nar. 23.04.1962, trvale bytom Nábrežná 1635/5, 911 01 Trenčín, podnikajúci pod
obchodným menom Milan Stredanský s miestom podnikania Nábrežná 1635/5, 911 01 Trenčín (ďalej len
„Dlžník“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/77/2020-16 zo dňa 19.02.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Milan Stredanský, born on April 23th 1962, address Nábrežná
1635/5, 911 01 Trenčín, (hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Trencin, No. 38OdK/77/2020-16 dated February 196th 2020 bankruptcy
procedure was declared on the estate of Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 39/2020 dňa 26.02.2020.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court was published OV No. 39/2020 dated February 26th 2020. The
resolution became valid dated February 27th 2020. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/77/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
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vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Karol
Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 38OdK/77/2020. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving
the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the
requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be
signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights
lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place
of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

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

K020161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Stredanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1635/5, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/77/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/77/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení
konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka Milan Stredanský, nar. 23.04.1962, trvale bytom Nábrežná 1635/5,
911 01 Trenčín, podnikajúci pod obchodným menom Milan Stredanský s miestom podnikania Nábrežná 1635/5,
911 01 Trenčín.
Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K020162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kertesz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 25/1118, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1971
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/712/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrej Jaroš, správca konkurznej podstaty úpadcu Rastislav Kertesz, nar.: 04.12.1971, trvale bytom
Hviezdoslavova 1118/25, 972 13 Nitrianske Pravno, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“), týmto v zmysle
§167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že mu
bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Prihláška veriteľa doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty: Stredoslovenská energetika, a. s., so
sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, IČO: 51865467 v celkovej sume vo výške 153,13 eur doručená dňa 21.02.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trenčíne, dňa 28.02.2020
JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu

K020163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Galko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/11/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/11/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR
Nehnuteľný majetok
Parcelné číslo

Druh pozemku

KN-C 2936

orná pôda

Výmera
m2
1480

Katastrálne územie

LV

Nemšová

2918

Podiel
B2 2/42

Súpisová hodnota €
500

JUDr. Karol Porubčin - správca

K020164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZALINA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 373/11 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 123 416
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/3/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/3/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

úpadcu ZALINA s.r.o., so sídlom: Gen. M. R. Štefánika 373/11, 911 01 Trenčín, IČO: 50 123 416, zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 32480/R, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38K/3/2019.
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Dátum konania: 24.02.2020
Miesto konania: Hlavná 50, 080 01 Prešov

Zoznam členov veriteľského výboru:

1)
Resistance Investments, s. r. o., so sídlom: Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 46 476 105, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 33596/P, za spoločnosť koná Mgr. Martin
Kolář – konateľ;

2)
CORP STAV s.r.o., so sídlom: Gorkého 12, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 580
201, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 132215/B, za spoločnosť
koná Gierdius Varnas – konateľ;

3)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Trenčín, Partizánska 2315, 911 01 Trenčín, IČO:
35 937 874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B.

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1)

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru.

2)
Rozhodnutie veriteľského výboru o schválení súhlasu so speňažovaním hnuteľného majetku
všeobecnej konkurznej podstaty formou priameho predaja z ruky.
3)

Záver zasadnutia veriteľského výboru.

1. Bod programu:

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru, obchodná spoločnosť Resistance Investments, s. r. o. konajúca
prostredníctvom Mgr. Martina Kolářa – konateľa, otvoril zasadnutie veriteľského výboru úpadcu ZALINA s.r.o.
a skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia
(pri zohľadnení hlasovania podľa § 38 ods. 3 ZKR). K hlavnému bodu zasadnutia veriteľského výboru sa písomne
vyjadrili dvaja členovia veriteľského výboru, a to člen veriteľského výboru:
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. listinou – Písomné hlasovanie člena veriteľského výboru Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. zo dňa 20.02.2020;
- CORP STAV s.r.o. listinou – Výzva na vyjadrenie zo dňa 17.02.2020, spolu s vykonaním prejavu súhlasu na
predmetnej listine;
Zástupca Veriteľa Resistance Investments, s. r. o. je prítomný osobne.
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2. Bod programu: Rozhodnutie veriteľského výboru o schválení súhlasu so speňažovaním hnuteľného majetku
všeobecnej konkurznej podstaty formou priameho predaja z ruky

Predseda veriteľského výboru, obchodná spoločnosť Resistance Investments, s. r. o. konajúca
prostredníctvom Mgr. Martina Kolářa – konateľa, predniesol návrh na hlasovanie veriteľského výboru, o možnom
speňažení hnuteľných vecí zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty, formou verejného ponukového
konania za účelom uspokojenia pohľadávok veriteľov:

- Kovové odpočívadlá
- Rebrinová preliezka – kovová
- Šmýkačka samostatná – červená
- Tabuľa na kreslenie s prístreškom
- Lavičky na sedenie so stolom– kovová s drevenou výplňou
- Húpací koník s dreveným sedákom
- Húpací koník červený plastový
- Húpací koník zelený plastový
- Špagátová preliezka okrúhla
- Drevený hrad s 2 húpačkami a šmýkačkou - viacfarebný
- Sedenie okolo stromu
- Kolotoč zelený okrúhly
- Drevený hrad – preliezka, žlto červeno zelený
- Špagátová húsenica
- Samostatná drevená hojdačka
- Červená šmýkačka s hojdačkami a preliezkou
- Špagátová hojdačka okrúhla s kovovým rámom
- Stojan na bicykle
- Smetná nádoba kovová
- Drevená preliezačka hexagón s modrou šmýkačkou

bližšie špecifikované v Obchodnom vestníku 108/2019 zo dňa 06.06.2019 tak, ako to navrhol správca Mgr.
Branislav Zemanovič v žiadosti o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie zo dňa 07.02.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Následne, bolo vykonané hlasovanie s priebehom:

- Člen veriteľského výboru Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. vyjadril svoj súhlas prostredníctvom listiny,
„Písomné hlasovanie člena veriteľského výboru Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zo dňa 20.02.2020“.
- Člen veriteľského výboru CORP STAV s.r.o. vyjadril svoj súhlas prostredníctvom listiny – „Výzva na vyjadrenie
zo dňa 17.02.2020“, spolu s vykonaním prejavu súhlasu na predmetnej listine.
- Člen veriteľského výboru Resistance Investments, s. r. o., hlasoval osobne za.

Z toho vyplýva, že číselné vyjadrenie výsledkov hlasovania je:

Hlasovali:

100 % hlasov

Za:

100 % hlasov

Proti:

0

hlasov

Zdržal sa:

0

hlasov

Veriteľský výbor úpadcu ZALINA s.r.o. v tejto súvislosti prijal v súlade s hlasovaním členov veriteľského výboru
(vrátane hlasovania per rollam podľa § 38 ods. 3 ZKR), jednomyseľne nasledovné uznesenie:

„Veriteľský výbor úpadcu ZALINA s.r.o., súhlasí so speňažením hnuteľných vecí súpisu všeobecnej
konkurznej podstaty:

- Kovové odpočívadlá,
- Rebrinová preliezka – kovová,
- Šmýkačka samostatná – červená,
- Tabuľa na kreslenie s prístreškom,
- Lavičky na sedenie so stolom– kovová s drevenou výplňou,
- Húpací koník s dreveným sedákom,
- Húpací koník červený plastový,
- Húpací koník zelený plastový,
- Špagátová preliezka okrúhla,
- Drevený hrad s 2 húpačkami a šmýkačkou – viacfarebný,
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- Sedenie okolo stromu,
- Kolotoč zelený okrúhly,
- Drevený hrad – preliezka, žlto červeno zelený,
- Špagátová húsenica,
- Samostatná drevená hojdačka,
- Červená šmýkačka s hojdačkami a preliezkou,
- Špagátová hojdačka okrúhla s kovovým rámom,
- Stojan na bicykle,
- Smetná nádoba kovová,
- Drevená preliezačka hexagón s modrou šmýkačkou,

a to formou voľného predaja z ruky tak, ako bolo uvedené správcom v žiadosti o uloženie záväzného
pokynu zo dňa 07.02.2020.

3. Bod programu:

Záver zasadnutia veriteľského výboru

Veriteľský výbor poveruje predsedu veriteľského výboru, aby v primeranej lehote vykonal všetky
skutočnosti potrebné k speňažovaniu predmetného hnuteľného majetku, a to vo vzťahu k správcovi konkurznej
podstaty či k Okresnému súdu Trenčín. Keďže program rokovania bol vyčerpaný a žiadny z členov veriteľského
výboru nenavrhol ďalší bod rokovania, predseda zasadnutie veriteľského výboru vyhlásil za ukončené.

V Trenčíne, dňa 24.02.2020

_________________________________
Resistance Investments, s. r. o.
zas. Mgr. Martin Kolář – konateľ
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Prílohy:
Písomné hlasovanie člena veriteľského výboru Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zo dňa
20.02.2020
Výzva na vyjadrenie zo dňa 17.02.2020 - CORP STAV s.r.o.

K020165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZALINA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 373/11 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 123 416
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/3/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/3/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 41 441 770,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: ZALINA s.r.o. v konkurze, Gen. M. R. Štefánika
373/11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 50 123 416 ( ďalej len ako: „úpadca“ ) sp. zn. konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38K/3/2019, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
vyhlasuje predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ),a to formou predaja
z voľnej ruky.
Predmet predaja je tvorený výlučne majetkom zapísaným do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) tak,
ako je uvedené v Obchodnom vestníku číslo OV 108/2019 zo dňa 06.06.2019, a to súpisové zložky majetku pod
poradovými číslami 3 až 22:
p.
č.

Výrobné / evidenčné
Označenie / popis
číslo

ks.

Nie je možné určiť

Kovové odpočívadlá

2

Nie je možné určiť

Rebrinová preliezka - kovová

1

Nie je možné určiť

Šmýkačka samostnaná - červená

1

Nie je možné určiť

Tabuľa na kreslenie s prístreškom

1

Nie je možné určiť

Lavičky na sedenie
s drevenou výplňou

Nie je možné určiť

Húpací koník s dreveným sedákom

2

Nie je možné určiť

Húpací koník červený plastový

1

Nie je možné určiť

Húpací koník zelený plastový

1

Nie je možné určiť

Špagátová preliezka okrúhla

1

Nie je možné určiť

Drevený hrad s 2 húpačkami a šmýkačkou 1
viacfarebný

Nie je možné určiť

Sedenie okolo stromu

2

Nie je možné určiť

Kolotoč zelený okrúhly

1

Nie je možné určiť

Drevený hrad – preliezka, žlto červeno zelený

1

Nie je možné určiť

Špagátová húsenica

1

Nie je možné určiť

Samostatná drevená hojdačka

2

Nie je možné určiť

Červená šmýkačka s hojdačkami a preliezkou

1

19

Nie je možné určiť

Špagátová hojdačka okrúhla s kovovým rámom 1

20

Nie je možné určiť

Stojan na bicykle

21

Nie je možné určiť

Smetná nádoba kovová

Nie je možné určiť

Drevená
preliezačka
šmýkačkou

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

22

so

stolom–

kovová

1

3
3
hexagón

s modrou

1

súpisová cena /
Stav
rok výroby
EUR
opotrebovanosti
Nie je možné
850
opotrebované
určiť
Nie je možné opotrebované
850
určiť
Nie je možné opotrebované
800
určiť
Nie je možné opotrebované
150
určiť
Nie je možné opotrebované
100
určiť
Nie je možné opotrebované
600
určiť
Nie je možné opotrebované
350
určiť
Nie je možné opotrebované
350
určiť
Nie je možné opotrebované
400
určiť
Nie je možné opotrebované
1000
určiť
Nie je možné opotrebované
850
určiť
Nie je možné
700
opotrebované
určiť
Nie je možné
2800
opotrebované
určiť
Nie je možné
350
opotrebované
určiť
Nie je možné
100
opotrebované
určiť
Nie je možné
1000
opotrebované
určiť
Nie je možné
1200
opotrebované
určiť
Nie je možné
600
opotrebované
určiť
Nie je možné
100
opotrebované
určiť
Nie je možné
700
opotrebované
určiť

S prihliadnutím na ustanovenia § 92 ods. 1 písm. e) ZKR správca je oprávnený v súlade s príslušným záväzným
pokynom na speňaženie vyššie uvedeného majetku zapísaného do súpisu majetku podstát predajom z voľnej
ruky za najvyššiu ponuku vyrokovanú medzi správcom a záujemcom.
Lehota na predloženie ponuky na kúpu predmetného majetku zapísaného do súpisu majetku podstát je 15
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuky na kúpu možno
predložiť správcovi poštovou zásielkou, elektronicky alebo osobne v kancelárii správcu.

Mgr. Branislav Zemanovič
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 úpadcu: ZALINA s.r.o.
sp. zn. konania: 38K/3/2019
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K020166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Kostolom 762/1, 914 42 Horné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/47/2020 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/47/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Pozemok KNE, parc. č. 802, trvalý trávnatý
porast o výmere 680m2, ev. na LV 1159, k.ú. 1.90
Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 803, trvalý trávnatý
porast o výmere 1892m2, ev. na LV 1159,
5.25
k.ú. Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 1184, trvalý trávnatý
porast o výmere 658m2, ev. na LV 1248, k.ú. 1.12
Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 1188, trvalý trávnatý
porast o výmere 842m2, ev. na LV 1248, k.ú. 1.44
Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 1189, trvalý trávnatý
porast o výmere 1190m2, ev. na LV 1248,
2.03
k.ú. Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 781 trvalý trávnatý
porast o výmere 597m2, ev. na LV 1249, k.ú. 0.33
Ješková Ves
Pozemok KNC, parc. č. 1395/9 trvalý
trávnatý porast o výmere 159m2, ev. na LV 0.01
1423, k.ú. Ješková Ves
Pozemok KNC, parc. č. 1395/11 trvalý
trávnatý porast o výmere 47m2, ev. na LV
0.08
1423, k.ú. Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 1183 trvalý trávnatý
porast o výmere 637m2, ev. na LV 1605, k.ú. 1.09
Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 431/100 trvalý
trávnatý porast o výmere 749m2, ev. na LV 2.08
1168, k.ú. Klíž
Pozemok KNE, parc. č. 431/200 trvalý
trávnatý porast o výmere 477m2, ev. na LV 1.32
1168, k.ú. Klíž
Pozemok KNE, parc. č. 1218 trvalý trávnatý
porast o výmere 342m2, ev. na LV 1169, k.ú. 0.79
Klíž
Pozemok KNE, parc. č. 1219 trvalý trávnatý
porast o výmere 1507m2, ev. na LV 1169,
3.48
k.ú. Klíž
Pozemok KNE, parc. č. 1221 trvalý trávnatý
porast o výmere 3503m2, ev. na LV 1169,
8.10
k.ú. Klíž
Pozemok KNE, parc. č. 1222 trvalý trávnatý
porast o výmere 288m2, ev. na LV 1169, k.ú. 0.66

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
Zabezpečenie
tretej osoby
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie
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podstata
Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Klíž
Pozemok KNC, parc. č. 1341 lesný pozemok
o výmere 3194m2, ev. na LV 1013, k.ú.
Klížské Hradište
Pozemok KNC, parc. č. 1341 lesný pozemok
o výmere 3194m2, ev. na LV 1013, k.ú.
Klížské Hradište
Pozemok KNC, parc. č. 1360/4 lesný
pozemok o výmere 325m2, ev. na LV 1013,
k.ú. Klížské Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 282/2, trvale trávny
porast o výmere 29m2, LV č. 1106, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 283/2, trvale trávny
porast o výmere 349m2, LV č. 1106, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 284/2, trvale trávny
porast o výmere 237m2, LV č. 1106, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 738, orná pôda o
výmere 439m2, LV č. 1106, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 828, trvale trávny
porast o výmere 860m2, LV č. 1123, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 829, orná pôda o
výmere 5460m2, LV č. 1123, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 830, orná pôda o
výmere 1252m2, LV č. 1123, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 459 trvale trávny
porast o výmere 2320m2, LV č. 1124, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 460, orná pôda o
výmere 2913m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 476 trvalý trávny
porast o výmere 806m2, LV č. 1124, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 494, orná pôda o
výmere 5150m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 496/1, orná pôda o
výmere 2748m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 587, orná pôda o
výmere 15031m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 2654, orná pôda o
výmere 2654m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 381, záhrady o
výmere 381m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 675, záhrady o
výmere 219m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 1038, orná pôda o
výmere 10726m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 1039 trvalý trávny
porast o výmere 921m2, LV č. 1124, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 1040, trvalý trávny
porast o výmere 288m2, LV č. 1124, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN C, parc. č. 1343/2, lesný
pozemok o výmere 829642m2, LV č. 1169,
k.ú. Klížske Hradište
Pozemok KN C, parc. č. 1340/1, lesný
pozemok o výmere 1427220m2, LV č. 1177,

Deň vydania: 04.03.2020

1.07

Nie

1.19

Nie

0.10

Nie

0.05

Nie

0.64

Nie

0.43

Nie

0.80

Nie

1.99

Nie

12.63

Nie

2.89

Nie

2.68

Nie

3.37

Nie

0.93

Nie

5.96

Nie

3.18

Nie

17.39

Nie

3.07

Nie

4.40

Nie

2.53

Nie

12.41

Nie

1.06

Nie

0.33

Nie

279.07

Nie

480.08

Nie
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Pozemok

podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata
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pozemok o výmere 1427220m2, LV č. 1177,
k.ú. Klížske Hradište
Pozemok KN C, parc. č. 1340/2, ostatná
plocha o výmere 49m2, LV č. 1177, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 433, orná pôda o
výmere 5248m2, LV č. 1201, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 435, orná pôda o
výmere 5406m2, LV č. 1201, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN C, parc. č. 1342, lesný
pozemok o výmere 865167m2, LV č. 1183,
k.ú. Klížske Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 322/1, trvalý
trávny porast o výmere 2393m2, ev. na LV č.
1203, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 322/2, trvalý
trávny porast o výmere 45m2, ev. na LV č.
1203, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 323/1, trvalý
trávny porast o výmere 54m2, ev. na LV č.
1203, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 323/2, trvalý
trávny porast o výmere 852m2, ev. na LV č.
1203, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 323/3, trvalý
trávny porast o výmere 118m2, ev. na LV č.
1203, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1360/5, lesný
pozemok o výmere 13205m2, ev. na LV č.
1207, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1360/6, lesný
pozemok o výmere 404m2, ev. na LV č.
1207, k.ú. Kližské Hradište

Deň vydania: 04.03.2020

480.08

Nie

0.01

Nie

174.93

Nie

180.20

Nie

291.02

Nie

15.95

Nie

0.30

Nie

0.36

Nie

5.68

Nie

0.78

Nie

4.41

Nie

1.35

Nie

K020167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Kostolom 762/1, 914 42 Horné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/47/2020 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/47/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ
majetku

Podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Súpisová
Výťažok zo
Majetok
Stav
Zabezpečenie
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]
tretej osoby

Názov
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1471, lesný
pozemok o výmere 1075m2, ev. na LV č.
1207, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1472, lesný
pozemok o výmere 4304m2, ev. na LV č.
1207, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1473 lesný
pozemok o výmere 4685m2, ev. na LV č.
1207, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1464/3, lesný
pozemok o výmere 3315m2, ev. na LV č.
1278, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1464/5, lesný
pozemok o výmere 725m2, ev. na LV č.
1278, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 695, trvalý
trávny porast o výmere 547m2, ev. na LV č.
1371, k.ú. Kližské Hradište

0.36

Nie

1.44

Nie

1.57

Nie

11.15

Nie

0.24

Nie

12.66

Nie
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Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok
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Pozemok reg. KN E, parc. č. 696, orná pôda
o výmere 1877m2, ev. na LV č. 1371, k.ú. 4.34
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 964, orná pôda
o výmere 5593m2, ev. na LV č. 1371, k.ú. 12.94
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 965, trvalý
trávny porast o výmere 370m2, ev. na LV č. 0.85
1371, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 966, trvalý
trávny porast o výmere 964m2, ev. na LV č. 2.23
1371, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1155/100,
torná pôda o výmere 23m2, ev. na LV č.
0.05
1371, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1155/300, orná
pôda o výmere 1503m2, ev. na LV č. 1371, 17.64
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1224, trvalý
trávny porast o výmere 489m2, ev. na LV č. 1.13
1371, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1225, trvalý
trávny porast o výmere 442m2, ev. na LV č. 1.02
1371, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1226, trvalý
trávny porast o výmere 593m2, ev. na LV č. 1.37
1371, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1227, trvalý
trávny porast o výmere 442m2, ev. na LV č. 1.02
1371, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1228, trvalý
trávny porast o výmere 126m2, ev. na LV č. 0.29
1371, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1229, trvalý
trávny porast o výmere 327m2, ev. na LV č. 0.75
1371, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 737, orná pôda
o výmere 1173m2, ev. na LV č. 1374, k.ú. 10.86
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 739, orná pôda
o výmere 453m2, ev. na LV č. 1374, k.ú.
4.19
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 740, orná pôda
o výmere 586m2, ev. na LV č. 1374, k.ú.
5.42
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 741/1, orná
pôda o výmere 586m2, ev. na LV č. 1374, 5.42
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 766, orná pôda
o výmere 1435m2, ev. na LV č. 1374, k.ú. 13.28
Kližské Hradište

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

K020168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brázdová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 4481 / 199, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/78/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/78/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: Simona Brázdová, nar. 17.02.1971, Rozkvet 4481/199, 017 01
Považská Bystrica, týmto v zmysle § 8 ods. 4. Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín,
Blok B, 2. poschodie v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci
konkurzného konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 0918 803 803
JUDr.

Barbora

Koncová,

správca

V Trenčíne, dňa 28.02.2020

K020169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Hoste 206, 956 28 Veľké Hoste
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/952/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/952/2019
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
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka: Jana Gajdošová, nar. 19.01.1994, trvale bytom 956 28 Veľké Hoste 206, občan SR, pod sp. zn.:
40OdK/952/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Jana Gajdošová, nar. 19.01.1994, trvale
bytom 956 28 Veľké Hoste 206, občan SR, pod sp. zn.: 40OdK/952/2019, zrušuje.
Považská Bystrica, dňa 28. februára 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K020170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brázdová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 4481 / 199, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/78/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/78/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: Simona Brázdová, nar. 17.02.1971, Rozkvet 4481/199, 017 01
Považská Bystrica, týmto 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 uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne: banka: Tatra banka, a.s. číslo účtu: SK16 1100 0000 0029
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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2788 8374 variabilný symbol: identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa doplnené o číslo
popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
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.
JUDr. Barbora Koncová, správca
V Trenčíne, dňa 28.02.2020

K020171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brázdová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 4481 / 199, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/78/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/78/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej aj len ako
„Nariadenie“) oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40OdK/78/2020 zo dňa 19.02.2020,
ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku OV 39/2020 dňa 26.02.2020, bol vyhlásený konkurz na Simona
Brázdová, nar. 17.02.1971, Rozkvet 4481/199, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „Dlžník“) a za správcu
Dlžníka bola ustanovená JUDr. Barbora Koncová, správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín,
IČO: 42 278 02 (ďalej len „Správca“).

According to the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings (hereinafter referred as „Regulation“) is our duty to inform you, that the District Court in Trenčín by
resolution No. 40OdK/78/2020, adopted on the 19.02.2020 and published in the Commercial Bulletin No. 39/2020
on 26.02.2020 bankruptcy of the debtor Simona Brázdová, birth 17.02.1971, address Rozkvet 4481/199, 017
01 Považská Bystrica (hereinafter referred as “Debtor“) and simultaneously appointed JUDr. Barbora Koncová,
správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 278 02, as the trustee of the Debtor in the in
the bankruptcy procedure.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
V Trenčíne, dňa 28.02.2020
In Trenčín, 28.02.2020
JUDr. Barbora Koncová, správca

K020172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Kostolom 762/1, 914 42 Horné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/47/2020 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/47/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n ods. 1 druhá veta v
spojení s ust.§ 167p ZKR.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka Vladimír Benko, nar. 1.12.1967, trvale bytom Za kostolom
762/1, 914 42 Horné Srnie, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 31.1.2020, sp.
zn. 40OdK/47/2020-17, ktoré bolo publikované v OV č. 26/2020 pod č. K011336, dňa 7.2.2020 bol vyhlásený
konkurz, týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka (spoluvlastníckeho podielu v pozemkoch), ktorý predaj sa uskutoční za najvyššie ponúknutú
kúpnu cenu spolu za súbor nehnuteľností, a to:
Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
dlžníka [EUR]

Názov
Pozemok KNE, parc. č. 802, trvalý trávnatý porast o výmere 680m2, ev. na LV 1159, k.ú.
Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 803, trvalý trávnatý porast o výmere 1892m2, ev. na LV 1159, k.ú.
Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 1184, trvalý trávnatý porast o výmere 658m2, ev. na LV 1248, k.ú.
Ješková Ves

1/36 1,90 €
1/36 5,25 €
37/2160 1,12 €
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Pozemok KNE, parc. č. 1188, trvalý trávnatý porast o výmere 842m2, ev. na LV 1248, k.ú.
Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 1189, trvalý trávnatý porast o výmere 1190m2, ev. na LV 1248, k.ú.
Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 781 trvalý trávnatý porast o výmere 597m2, ev. na LV 1249, k.ú.
Ješková Ves
Pozemok KNC, parc. č. 1395/9 trvalý trávnatý porast o výmere 159m2, ev. na LV 1423, k.ú.
Ješková Ves
Pozemok KNC, parc. č. 1395/11 trvalý trávnatý porast o výmere 47m2, ev. na LV 1423, k.ú.
Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 1183 trvalý trávnatý porast o výmere 637m2, ev. na LV 1605, k.ú.
Ješková Ves
Pozemok KNE, parc. č. 431/100 trvalý trávnatý porast o výmere 749m2, ev. na LV 1168,
k.ú. Klíž
Pozemok KNE, parc. č. 431/200 trvalý trávnatý porast o výmere 477m2, ev. na LV 1168,
k.ú. Klíž
Pozemok KNE, parc. č. 1218 trvalý trávnatý porast o výmere 342m2, ev. na LV 1169, k.ú.
Klíž
Pozemok KNE, parc. č. 1219 trvalý trávnatý porast o výmere 1507m2, ev. na LV 1169, k.ú.
Klíž
Pozemok KNE, parc. č. 1221 trvalý trávnatý porast o výmere 3503m2, ev. na LV 1169, k.ú.
Klíž
Pozemok KNE, parc. č. 1222 trvalý trávnatý porast o výmere 288m2, ev. na LV 1169, k.ú.
Klíž
Pozemok KNC, parc. č. 1341 lesný pozemok o výmere 3194m2, ev. na LV 1013, k.ú.
Klížské Hradište
Pozemok KNC, parc. č. 1341 lesný pozemok o výmere 3194m2, ev. na LV 1013, k.ú.
Klížské Hradište
Pozemok KNC, parc. č. 1360/4 lesný pozemok o výmere 325m2, ev. na LV 1013, k.ú.
Klížské Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 282/2, trvale trávny porast o výmere 29m2, LV č. 1106, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 283/2, trvale trávny porast o výmere 349m2, LV č. 1106, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 284/2, trvale trávny porast o výmere 237m2, LV č. 1106, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 738, orná pôda o výmere 439m2, LV č. 1106, k.ú. Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 828, trvale trávny porast o výmere 860m2, LV č. 1123, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 829, orná pôda o výmere 5460m2, LV č. 1123, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 830, orná pôda o výmere 1252m2, LV č. 1123, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 459 trvale trávny porast o výmere 2320m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 460, orná pôda o výmere 2913m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 476 trvalý trávny porast o výmere 806m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 494, orná pôda o výmere 5150m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 496/1, orná pôda o výmere 2748m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 587, orná pôda o výmere 15031m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 2654, orná pôda o výmere 2654m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 381, záhrady o výmere 381m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 675, záhrady o výmere 219m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 1038, orná pôda o výmere 10726m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 1039 trvalý trávny porast o výmere 921m2, LV č. 1124, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 1040, trvalý trávny porast o výmere 288m2, LV č. 1124, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN C, parc. č. 1343/2, lesný pozemok o výmere 829642m2, LV č. 1169, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok KN C, parc. č. 1340/1, lesný pozemok o výmere 1427220m2, LV č. 1177, k.ú.
Klížske Hradište

Deň vydania: 04.03.2020

37/2160 1,44 €
37/2160 2,03 €
1/180 0,33 €
37/2160 0,01 €
37/2160 0,08 €
37/2160 1,09 €
1/36 2,08 €
1/36 1,32 €
10/432 0,79 €
10/432 3,48 €
10/432 8,10 €
10/432 0,66 €
106/31512 1,07 €
106/31512 1,19 €
106/31512 0,10 €
1/54 0,05 €
1/54 0,64 €
1/54 0,43 €
1/54 0,80 €
5/216 1,99 €
5/216 12,63 €
5/216 2,89 €
5/432 2,68 €
5/432 3,37 €
5/432 0,93 €
5/432 5,96 €
5/432 3,18 €
5/432 17,39 €
5/432 3,07 €
5/432 4,40 €
5/432 2,53 €
5/432 12,41 €
5/432 1,06 €
5/432 0,33 €
106/31512 279,07 €
106/31512 480,08 €
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Pozemok KN C, parc. č. 1340/2, ostatná plocha o výmere 49m2, LV č. 1177, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 433, orná pôda o výmere 5248m2, LV č. 1201, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN E, parc. č. 435, orná pôda o výmere 5406m2, LV č. 1201, k.ú. Klížske
Hradište
Pozemok KN C, parc. č. 1342, lesný pozemok o výmere 865167m2, LV č. 1183, k.ú.
Klížske Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 322/1, trvalý trávny porast o výmere 2393m2, ev. na LV č.
1203, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 322/2, trvalý trávny porast o výmere 45m2, ev. na LV č. 1203,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 323/1, trvalý trávny porast o výmere 54m2, ev. na LV č. 1203,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 323/2, trvalý trávny porast o výmere 852m2, ev. na LV č.
1203, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 323/3, trvalý trávny porast o výmere 118m2, ev. na LV č.
1203, k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1360/5, lesný pozemok o výmere 13205m2, ev. na LV č. 1207,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1360/6, lesný pozemok o výmere 404m2, ev. na LV č. 1207,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1471, lesný pozemok o výmere 1075m2, ev. na LV č. 1207,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1472, lesný pozemok o výmere 4304m2, ev. na LV č. 1207,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1473 lesný pozemok o výmere 4685m2, ev. na LV č. 1207,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1464/3, lesný pozemok o výmere 3315m2, ev. na LV č. 1278,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN C, parc. č. 1464/5, lesný pozemok o výmere 725m2, ev. na LV č. 1278,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 695, trvalý trávny porast o výmere 547m2, ev. na LV č. 1371,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 696, orná pôda o výmere 1877m2, ev. na LV č. 1371, k.ú.
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 964, orná pôda o výmere 5593m2, ev. na LV č. 1371, k.ú.
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 965, trvalý trávny porast o výmere 370m2, ev. na LV č. 1371,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 966, trvalý trávny porast o výmere 964m2, ev. na LV č. 1371,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1155/100, torná pôda o výmere 23m2, ev. na LV č. 1371, k.ú.
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1155/300, orná pôda o výmere 1503m2, ev. na LV č. 1371,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1224, trvalý trávny porast o výmere 489m2, ev. na LV č. 1371,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1225, trvalý trávny porast o výmere 442m2, ev. na LV č. 1371,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1226, trvalý trávny porast o výmere 593m2, ev. na LV č. 1371,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1227, trvalý trávny porast o výmere 442m2, ev. na LV č. 1371,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1228, trvalý trávny porast o výmere 126m2, ev. na LV č. 1371,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 1229, trvalý trávny porast o výmere 327m2, ev. na LV č. 1371,
k.ú. Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 737, orná pôda o výmere 1173m2, ev. na LV č. 1374, k.ú.
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 739, orná pôda o výmere 453m2, ev. na LV č. 1374, k.ú.
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 740, orná pôda o výmere 586m2, ev. na LV č. 1374, k.ú.
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 741/1, orná pôda o výmere 586m2, ev. na LV č. 1374, k.ú.
Kližské Hradište
Pozemok reg. KN E, parc. č. 766, orná pôda o výmere 1435m2, ev. na LV č. 1374, k.ú.
Kližské Hradište
Spolu hodnota súboru všeobecnej podstaty majetku

Deň vydania: 04.03.2020

106/31512 0,01 €
1/3 174,93 €
1/3 180,20 €
106/31512 291,02 €
1/15 15,95 €
1/15 0,30 €
1.15 0,36 €
1/15 5,68 €
1/15 0,78 €
106/31512 4,41 €
106/31512 1,35 €
106/31512 0,36 €
106/31512 1,44 €
106/31512 1,57 €
106/31512 11,15 €
106/31512 0,24 €
5/216 12,66 €
5/216 4,34 €
5/216 12,94 €
5/216 0,85 €
5/216 2,23 €
5/216 0,05 €
5/216 17,64 €
5/216 1,13 €
5/216 1,02 €
5/216 1,37 €
5/216 1,02 €
5/216 0,29 €
5/216 0,75 €
1/54 10,86 €
1/54 4,19 €
1/54 5,42 €
1/54 5,42 €
1/54 13,28 €
1 653,14 €
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Správca vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie súboru nehnuteľností - podielov v pozemkoch v
k.ú. Ješkova Ves, Klíž a Klížske Hradište za nasledovných podmienok:
Ohliadku nehnuteľností je možné vykonať po prechádzajúcom telefonickom objednaní u správcu na tel:
0905530973.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 10 dní od zverejnenia tejto
ponuky (príklad: ak ponukové konanie bude zverejnené dňa 1.1., tak za 10 deň sa považuje 11.1.) na adresu
správcu (JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca, Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, na obálku uviesť
„PONUKA - 40OdK/47/2020 - NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, kontaktné údaje
vrátane čísla telefónu/mobilu a emailová adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a. s., číslo účtu (IBAN): SK58 0200 0000 0019 6630 9959, VS:
40472020, pozn. Vladimír Benko – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu za súbor
nehnuteľností musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j.
do 10 dní od zverejnenia do 14:00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 10 deň od zverejnenia 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 100% v prospech konkurznej podstaty, stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
v Považskej Bystrici, 28.2.2020.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K020173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halabrínová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné 82, 916 13 Kostolné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/653/2019 S1792
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 04.03.2020

Okresný súd Trenčín
40OdK/653/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k 40OdK/653/2019 zo dňa 16.09.2019, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku OV 183/2019 zo dňa 23.09.2019, bol vyhlásený konkurz dlžníka Eva Halabrínová, nar.
25.07.1982, č. 82, 916 13 Kostolné, (ďalej len „dlžník“) a zároveň som bola ustanovená do funkcie správcu.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 24.09.2019.
Správca dlžníka Eva Halabrínová, nar. 25.07.1982, č. 82, 916 13 Kostolné, vyhlasuje v zmysle ustanovenia
167p ZKR tretie kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu, nakoľko druhé kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu bolo neúspešné.

Predmet speňaženia:
1. Hnuteľná vec - Motorové vozidlo zn. ŠKODA FABIA COMBI, druh: osobné vozidlo, VIN: TMBJB16Y723325621,
kategória: M1, farba: zelená, typ paliva: benzín, dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 01.08.2001,
evidenčné číslo: MY280BI

2. Hnuteľná vec - Motorové vozidlo zn. ŠKODA FELICIA COMBI, druh: osobné vozidlo, VIN:
TMBEFF653X7093036, kategória: M1, farba: strieborná metalíza, typ paliva: benzín, dátum prvej evidencie
vozidla (rok výroby): 03.05.1999, evidenčné číslo: NM492BE

Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní svoje ponuky doručiť na adresu správcu: JUDr. Barbora Koncová,
správca, sídlo kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Obálka
musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, rodné číslo resp. obchodné meno, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originály
resp. úradne overené fotokópie) a v prípade fyzickej osoby ktorá nepodniká fotokópiu dokladu totožnosti. Návrh
cenovej ponuky musí byť datovaný a podpísaný záujemcom.

Záujemca je povinný zložiť na účet správcu č. SK16 1100 0000 0029 2788 8374 zálohu na celú ponúknutú kúpnu
cenu a to do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Na ponuky bez poskytnutia zálohy správca nebude
prihliadať.

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia ponukového
konania, pričom správca ponuky písomne vyhodnotí a bezodkladne upovedomí o výsledku otvárania obálok
záujemcov. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci všetky stanovené podmienky, ktorý bude
ako víťaz vyhodnotený správcom v súlade s podmienkami podľa § 167p ZKR. Úspešný záujemca bude o
výsledku vyhodnotenia ponúk bezodkladne písomne informovaný, pričom následne bude so záujemcom uzavretá
kúpna zmluva. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté v kancelárii správcu, prípadne na č. tel.: 0918 803.
V Trenčíne, dňa 28.02.2020
JUDr. Barbora Koncová, správca
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K020174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubla Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 206/8, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/776/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/776/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca dlžníka Pavol Bubla, nar. 08.04.1963, trvale bytom 958 01Partizánske , občan SR, vyhlásil 2. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR.
·
·
·

2. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 29/2020 dňa 12. februára 2020
lehota na predkladanie písomných ponúk bola stanovená do 28. februára 2020 do 14:00 hod
termín otvárania obálok bol stanovený na 28. februára 2020 o 15:00 hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková konštatoval, že 2. kola ponukového konania sa
nezúčastnil ani 1 záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani 1 ponuka a ani nebola zložená záloha zo
strany záujemcu.
Na základe vyššie uvedeného správca 2. kolo ponukového konania vyhlásil za neúspešné.
Nakoľko bolo 2. kolo ponukového konania neúspešné, správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková
vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za
najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
HNUTEĽNÁ VEC: 1.
popis: osobný automobil ŠKODA FELÍCIA 781,136M

rok výroby: 1997

evidenčné číslo: PE-811-CI

VIN číslo: TMBEFF614V7653338

stav opotrebovanosti:
vrak, nepojazdné
súpisová hodnota: 100,00,-EUR

Ohliadka motorového vozidla je možná v Partizánskom po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr.
Žitníková – 042/426 17 44, 45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 23.03.2020 do 14:00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Miroslava Žitníková, správca, Moyzesova 816/100,
017 01, na obálku uviesť
„PONUKA - 38OdK/776/2019 - NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): SK80 5200 0000 0000
1188 8973, pozn. Pavol Bubla – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená
resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 23.03.2020 do 14:00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 23.03.2020 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 prepisom osobného motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte 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.
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K020175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maňák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 55 / 130, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/606/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/606/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splnenie rozvrhu výťažku.
JUDr. Barbora Koncová, správca dlžníka: Peter Maňák, nar. 24.05.1992, bytom Centrum I. 55/130, 018 41
Dubnica nad Váhom, oznamuje , že konkurz vedený voči dlžníkovi: Peter Maňák, nar. 24.05.1992, bytom
Centrum I. 55/130, 018 41 Dubnica nad Váhom, vedený na Okresnom súde Trenčín, pod sp. zn.
40OdK/606/2019, sa v súlade s § 167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii k o n č í ,
nakoľko bol splnený rozvrh výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku MS SR sa konkurz zrušuje.
V Trenčíne, dňa 28.02.2020
JUDr. Barbora Koncová, správca

K020176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Godovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 31, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/43/2016 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ majetku

Podstata

Iná
majetková
hodnota

Všeobecná
podstata

Iná
majetková
hodnota

Všeobecná
podstata

Iná
majetková
hodnota

Všeobecná
podstata

Iná
majetková
hodnota

Všeobecná
podstata

Deň vydania: 04.03.2020

38K/43/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia
418.61
alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst.
2 ZKR - 10/19
Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia
418.59
alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst.
2 ZKR - 11/19
Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia
418.60
alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst.
2 ZKR - 12/19
Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia
519.10
alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst.
2 ZKR - 1/20

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

418.61

Speňažený

Nie

418.59

Speňažený

Nie

418.60

Speňažený

Nie

519.10

Speňažený

Nie

K020177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčiková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 173/10, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/708/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/708/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
V konkurznej veci dlžníčky: Marta Kováčiková, rod. Krátka, nar. 02.07.1957, trvale bytom Škultétyho 173/10, 958
01 Partizánske bol do súpisu všeobecnej podstaty zapísaný majetok:
·

por. č. 15: osobný automobil Seat Toledo, ŠPZ: PE260AL, VIN: VSSZZZ1MZ2B004266, druh: osobné
vozidlo, farba: strieborná metalíza, druh karosérie: AA sedan, dátum prvej evidencie: 2001, súpisová
hodnota: 400,- eur, miesto, kde sa vec nachádza: bydlisko dlžníka, stav, opotrebované, spoluvlastnícky
podiel: 1/1.

Po zapísaní do súpisu bolo preukázané, že majetok patrí do BSM a s poukazom na ustanovenie § 167i ods. 1
ZKR podlieha konkurznému konaniu manžela dlžníčky Milana Kováčika, nar. 31.01.1953, bytom Škultétyho
173/10, 958 01 Partizánske, vedenému na Okresnom súde Trenčín pod spis. zn. 38OdK/555/2019, v ktorom bol
skôr podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bol predmetný majetok zo súpisu
vylúčený.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juráková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 310, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/941/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/941/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Beata Krausová, správca S1180, so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok Anna Juráková, nar. 2.8.1973, trvale bytom Hlboká
310, 916 22 Podolie, sa k o n č í.
Dôvod:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením konkurz na majetok Anna Juráková, nar. 2.8.1973, trvale
bytom Hlboká 310, 916 22 Podolie z r u š u j e.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K020179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Santusová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Adámyho 901/15, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdS/1/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdS/1/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako správca dlžníka: Jarmila Santusová, nar. 31.3.1982,
bytom Dr. Adámyho 901/15, 018 61 Beluša, v konaní vo veci poskytnutej ochrany pred veriteľmi vedenej na
Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 40OdS/1/2020, týmto v nadväznosti na ust. § 168d ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje, že zostavil návrh splátkového kalendára. Percento, v ktorom sa
navrhuje uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 44,28%.
V Bánovciach nad Bebravou, 28.02.2020
JUDr. Peter Zajac, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhon Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľačno 376, 972 15 Kľačno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/82/2020 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/82/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/82/2020 zo dňa 21.2.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Jaroslav Záhon, nar. 15.12.1968, trvale bytom 972 15 Kľačno. Do funkcie správcu bol ustanovený JUDr.
Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s ustanovením § 85 ods.
2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu dlžníka Jaroslav Záhon, nar.
15.12.1968, trvale bytom 972 15 Kľačno sp. zn.: 40OdK/82/2020 S1070, je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00
hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky na tel. č. správcu
0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca

K020181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amzlerová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovec 1, 906 14 Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/509/2018 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/509/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka Magdaléna Amzlerová, nar. 18.3.1961, trvale bytom 916 14
Bukovec 184, prechodne bytom Školská 107/4, 900 84 Báhoň, občan SR (ďalej aj ako alebo len „úpadca“), na
ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 6.12.2018, sp. zn. 38OdK/509/2018-20, ktoré bolo
publikované v OV č. 240/2018 pod č. K094943, dňa 13.12.2018 bol vyhlásený konkurz., týmto v zmysle § 167u
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty. Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre
nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si
prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Pov. Bystrici, dňa 28.2.2020
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA

K020182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šovčík Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/85/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/85/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Tomáš Šovčík, nar. 6.9.1987, trvale bytom 971 01 Prievidza, občan SR pod
sp. zn.: 40OdK/85/2020 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im
správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po
predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných pracovných
dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom azitnik.skp@gmail.com, telefonicky
na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
V Považskej Bystrici dňa 28. februára 2020
JUDr. Alojz Žitník – správca

K020183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amzlerová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovec 1, 906 14 Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/509/2018 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/509/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca úpadcu Magdaléna Amzlerová, nar. 18.3.1961, trvale bytom 916 14
Bukovec 184, prechodne bytom Školská 107/4, 900 84 Báhoň, občan SR (ďalej aj ako alebo len „úpadca“), na
ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 6.12.2018, sp. zn. 38OdK/509/2018-20, ktoré bolo
publikované v OV č. 240/2018 pod č. K094943, dňa 13.12.2018 bol vyhlásený konkurz.oznamuje, že dňa
7.10.2019 bola doručená prihláška po základnej prihlasovacej lehote veriteľa:
Lukáš Kočnar - PRO FACTOR, IČO 34792937 v celkovej sume 1200,16 €.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K020184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šovčík Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/85/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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40OdK/85/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Alojz Žitník, správca dlžníka Tomáš Šovčík, nar. 6.9.1987, trvale bytom 971 01 Prievidza, občan SR pod
sp. zn.: 40OdK/85/2020 v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je
vedený v OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN: SK28 5200 0000 0000 0656
3445.
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.
V Považskej Bystrici dňa 28. februára 2020
JUDr. Alojz Žitník – správca

K020185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kotlár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/762/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/762/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka - Roman Kotlár, nar. 23.08.1972, trvale bytom: 971 01 Prievidza, týmto
oznamuje doručenie súhrnnej prihlášky pohľadávky veriteľa - Stredoslovenská energetika a. s., so sídlom: Pri
Rajčianke 8501/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 965 467, a to pohľadávky
por.č. 1 vo výške 22,16 Eur
por.č. 2 vo výške 284,54 Eur
por.č. 3 vo výške 953,21 Eur
por.č. 4 vo výške 31,20 Eur
v celkovej výške 1291,11 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Martina Poláčková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šovčík Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/85/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/85/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Tomáš Šovčík, nar.
6.9.1987, trvale bytom 971 01 Prievidza, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/85/2020, oznamujem, že bol na majetok
dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/85/2020 zo dňa 21. februára 2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 41/2020 zo dňa 28.2.2020, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Tomáš
Šovčík, nar. 6.9.1987, trvale bytom 971 01 Prievidza, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/85/2020, my duty is to inform
you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/85/2020 on the 21 february 2020 and promulgated in the
Commercial Bulletin No. 41/2020 dated 28. february 2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Považská Bystrica, dňa 28.02.2020/ In Považská Bystrica, on 28.02.2020
JUDr. Alojz Žitník, správca/trustee

K020187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Števanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Ozorovce 12, 975 02 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.8.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/649/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/649/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 1; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 833; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2030; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 2; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 747; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2031; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 3; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 693; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2032; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 4; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 686; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2033; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 5; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 588; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2034; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 6; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 793; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2035; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 7; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 4 394; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2036; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 8; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 5 146; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2037; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 9; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 4 566; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2038; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 10; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 165; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2039; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 11; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 3 653; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2040; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 12; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 3 640; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2041; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 13; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 3 640; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2042; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 14; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 763; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2043; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 15; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 532; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2044; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 16; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 604; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2045; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 17; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 5 210; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2046; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 18; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 912; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2047; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 19; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 009; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2048; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 20; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 981; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2049; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 21; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 995; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2050; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 22; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 653; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2051; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 23; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 643; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2052; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 24; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 603; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2053; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 25; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 614; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2054; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 26; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 040; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2055; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 27; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 874; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2056; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 28; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 028; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2057; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 29; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 509; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2058; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 30; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 530; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2059; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 31; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 622; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2060; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 32; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 505; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2061; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 33; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 498; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2062; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 34; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 532; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2063; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 35; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 595; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2064; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 36; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 542; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2065; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 37; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 5 781; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2066; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 38; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 654; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2067; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 39; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 719; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2068; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 40; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 3 298; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2069; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 41; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 5 083; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2070; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 42; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 836; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2071; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 43; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 726; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2072; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 44; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 794; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2073; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 45; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 4 284; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2074; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 46; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 264; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2075; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 47; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 720; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2076; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 48; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 711; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2077; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 49; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 657; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2078; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 50; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 682; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2079; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 51; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 4 140; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2080; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 52; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 4 139; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2081; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 53; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 968; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2082; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 54; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 048; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2083; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 55; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 4 630; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2084; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 56; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 634; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2085; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 57; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 5 369; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2087; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 58; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 446; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2088; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 59; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 307; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2089; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 60; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 366; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2090; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 61; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 471; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2091; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 62; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 144; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2092; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 63; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 3 895; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2093; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 64; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 710; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2094; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 65; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 792; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2095; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 66; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 822; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2096; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 67; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 839; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2097; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 68; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 777; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2098; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 69; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 696; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2099; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 70; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 818; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2100; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 71; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 416; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2101; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 72; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 459; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2102; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 73; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 398; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2103; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 74; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 425; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2104; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 75; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 450; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2105; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 76; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 725; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2106; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 77; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 1 188; obec: Prusy; okres: Bánovce nad
Bebravou; štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2107; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 78; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 921; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2108; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 79; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 212; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2109; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 80; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 378; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2110; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 81; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 676; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2111; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;

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

222

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 82; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 1 101; obec: Prusy; okres: Bánovce nad
Bebravou; štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2112; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 83; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 988; obec: Prusy; okres: Bánovce nad
Bebravou; štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2113; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 84; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 990; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2114; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 85; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 632; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2115; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 86; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 2 119; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2116; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 87; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 2 170; obec: Prusy; okres: Bánovce nad
Bebravou; štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2117; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 88; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 138; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2118; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 89; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1 768; obec: Prusy; okres: Bánovce nad Bebravou;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Prusy; číslo LV: 774; parcelné číslo: 2119; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2487/220712;
Nakoľko sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z., súpisová hodnota majetku uvedeného
pod položkou súpisu 1 až 89 predstavuje 1 100,95 EUR
JUDr. Ján Súkeník, správca

K020188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murárik Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1635/7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
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Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/19/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/19/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka (úpadcu): Marián Murárik, nar.: 10.8.1971, trvale bytom: Nábrežná 1635/7,
911 01 Trenčín oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Mierové
námestie 8, Trenčín 911 01, v úradných hodinách Po-Pia: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti na zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: tn@bric.sk, alebo
telefonicky: +421 918 998 878.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murárik Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1635/7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/19/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/19/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca úpadcu Marián Murárik, nar.: 10.8.1971, trvale bytom: Nábrežná 1635/7, 911 01
Trenčín 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/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
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
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K020190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murárik Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1635/7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/19/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/19/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu) Marián Murárik, nar.: 10.8.1971, trvale bytom: Nábrežná 1635/7, 911 01 Trenčín oznamujeme, že
Okresný súd Trenčín, uznesením spis. zn. 40OdK/19/2020 zo dňa 22.01.2020 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 19/2020 K008045 zo dňa 29.01.2020 vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a za správcu úpadcu bola
ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of debtor Marián Murárik, born 10.8.1971, res. Nábrežná 1635/7, 911 01 Trenčín our duty is to
inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Trenčín, No. 40OdK/19/2020 dated on
the 22.01.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 19/2020 K008045 from 29.01.2020
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company Bankruptcy and recovery
innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K020191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amzlerová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovec 1, 906 14 Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/509/2018 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/509/2018
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38OdK/509/2018
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
1. Všeobecná časť
Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 6.12.2018, sp. zn. 38OdK/509/2018-20, ktoré bolo publikované v OV č.
240/2018 pod č. K094943, dňa 13.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Magdaléna Amzlerová, nar.
18.3.1961, trvale bytom 916 14 Bukovec 184, prechodne bytom Školská 107/4, 900 84 Báhoň, občan SR (ďalej
ako „dlžník“), v ktorom som bol OS TN ustanovený za správcu, a ktorý vediem pod sp. zn. 38OdK/509/2018
S1227, týmto zverejňujem tento konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
V konkurze na majetok dlžníka Magdaléna Amzlerová, nar. 18.3.1961 sp. zn. 38OdK/509/2018 si prihlásilo svoje
nezabezpečené pohľadávky 9 veriteľov v celkovej sume 75375,18 € (ďalej len ako „veriteľia“) a pohľadávky boli
zistené vo výške 75375,18 €.
Súpis majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v obchodnom vestníku č. 43/2019, dňa 1.3.2019, K018535.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne: majetok dlžníka, ktorý predstavoval spoluvlastnícky podiel 1/12-ina ev.
na LV č. 6638, k.ú. Pezinok a 1/8-ina ev. na LV č. 6575, k.ú. Pezinok na kupujúceho a kupujúci touto zmluvou
nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina ev. na LV č. 6638, k.ú.
Pezinok a 1/8-ina ev. na LV č. 6575, k.ú. bol odpredaný kúpnou zmluvou zo dňa 4.4.2019 v súlade s § 167r ZKR
blízkej osobe, bratovi Petrovi Amzlerovi, nar. 19.11.1967 za cenu vo výške (215,00 + 4590,00) 4805,00 EUR,
slovom (štyritisícosemstopäť eur) uhradenú dňa 8.4.2019 spolu predstavujúcej sumu spoluvlastníckych
podielov 1/12-ina ev. na LV č. 6638, k.ú. Pezinok a 1/8-ina ev. na LV č. 6575, k.ú. Pezinok, určenej na základe
Znaleckého posudku č. 3/2019 zo dňa 30.1.2019 vypracovaným Ing. Ivan Cebro, ev. č. znalca 910396, VŠH:
215,00 € (slovom: dvestopätnásť eur) a Znaleckého posudku č. 14/2019 zo dňa 18.2.2019 vypracovaným Ing.
Marína Majerčáková, ev. č. znalca 915147, VŠH: 4590,00 € (slovom: štyritisícpäťstodeväťsediat eur) v súlade s
§§ 167r a ďalšími zákona č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako „ZKR“).
2. Rozvrhová časť
Všeobecná podstata
Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z majetku všeobecnej
podstaty úpadcu vyhotovený podľa § 101 ZKR v spojitosti s § 96 ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok:

75375,18 €.

Suma zistených pohľadávok:

75375,18 €.

Suma výťažku zo speňažovania:

4805,- €

Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate:

1263,08 €

(14 mesiacov po 30 eur paušálna náhrada za vedenie spisu – 420,- € x 1,2 (DPH) = 504,- €, odmena správcu
speňažovanie 13% z pohľadávky+DPH – 4805*0,13* 1,2(DPH) = 749,58 €, súdny poplatok 0,2% - 9,50 €)
Suma na rozvrhnutie:

3541,92 €
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Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Veriteľ
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa
BENCONT COLLECTION, a. s.
Claimman, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR
Spolu

IČO

Zistené-spolu v
EUR

%z
výnosu

47258713

5 089,34 € 6,70%

00151653
00151653
30807484
30807484
47967692
50291726
31575951
34792937

982,11 € 1,30%
65 439,07 € 86,14%
300,00 € 0,39%
300,00 € 0,39%
74,67 € 0,09%
688,98 € 1,70%
1 301,05 € 1,70%
1 200,16 € 1,59%
75 375,38 € 100,00%

rozvrh
výnosu

neuspo-kojené

237,31 €

4 852,03 €

46,04 €
3 051,01 €
13,81 €
13,81 €
3,20 €
60,21 €
60,21 €
56,32 €
3 541,92 €

936,07 €
62 388,06 €
286,19 €
286,19 €
71,47 €
628,77 €
1 240,84 €
1 143,84 €
71 833,46 €

V Pov. Bystrici, dňa 28.2.2020
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka

K020192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 849/84, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1979
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/52/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/52/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka (úpadcu): Jozef Beňo, nar.: 30.08.1979, trvale bytom: Pivovarská 849/84,
019 01 Ilava oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Mierové
námestie 8, Trenčín 911 01, v úradných hodinách Po-Pia: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti na zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: tn@bric.sk, alebo
telefonicky: +421 918 998 878.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K020193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 849/84, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1979
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/52/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/52/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca úpadcu Jozef Beňo, nar.: 30.08.1979, trvale bytom: Pivovarská 849/84, 019 01
Ilava 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/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
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
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 849/84, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1979
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/52/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/52/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu) Jozef Beňo, nar.: 30.08.1979, trvale bytom: Pivovarská 849/84, 019 01 Ilava oznamujeme, že
Okresný súd Trenčín, uznesením spis. zn. 38OdK/52/2020 zo dňa 04.02.2020 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 28/2020 K012356 zo dňa 11.02.2020 vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a za správcu úpadcu bola
ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of debtor Jozef Beňo, born 30.08.1979, res. Pivovarská 849/84, 019 01 Ilava our duty is to inform
you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Trenčín, No. 38OdK/52/2020 dated on the
04.02.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 28/2020 K012356 from 11.02.2020 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company Bankruptcy and recovery innovative
corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K020195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hucanová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šebešťanová 122, 017 04 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/111/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/111/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 26.10.2017 v OV 205/2017 bola zverejnená súpisová položka poradové číslo 1
Súpisová zložka majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník:Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
Právny dôvod vzniku: preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti
Mena: Eur
Súpisová hodnota majetku: 500,00 Eur
Deň zapísania majetku: 15.10.2017
Dôvod zápisu majetku do súpisu: § 167h. ods. 1 ZKR
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Týmto zverejnením oznamujem, že uvedenú súpisovú položku vyraďujem z dôvodu chybného zápisu.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K020196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuman Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničany 64, 018 54 Kameničany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/688/2019 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/688/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
Správca dlžníka Jozef Kuman, nar. 13.4.1956, trvale bytom Kameničany 64, 018 54 vyhlasuje v súlade s
ustanovením § 167n ods. 1/ v spojení s § 167p zákona 7/2005 Z.z. ponukové konanie na speňaženie nižšie
uvedených spoluvlastníckych podielov dlžníka na nehnuteľnostiach:
Typ súpisovej zložky: pozemok, Obec: Kameničany, Kat. územie: Kameničany
LV: 502, Parcelné číslo registra EKN: 26, Druh: zastavaná plocha a nádvorie, Výmera: 861 m2
Spoluvlastnícky podiel: 149/576
PODMIENKY ÚČASTI: 1. Ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, 01701
Považská Bystrica doručená najneskôr dňa 17.3.2020 do 16,00 hod. 2. Záujemca o kúpu musí zložiť na účet
správcu vedený vo VÚB a.s., číslo účtu: SK10 0200 0000 0001 5874 7542 zálohu vo výške ponúkanej kúpnej
ceny tak, aby bola na účet správcu pripísaná najneskôr dňa 17.3.2020. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ohliadku
ponúkaných nehnuteľností si môže záujemca dohodnúť a podrobnejšie informácie získať na telefónnom čísle
správcu 0948 444 700 alebo v kancelárii správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, Považská Bystrica v pracovných
dňoch v čase od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod.
JUDr. Peter Frajt, správca

K020197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bovan Oksana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný rad 935/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/823/2019 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/823/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Oksana Bovan, nar. 17.4.1977, trvale bytom Horný rad 935/2, 906 13 Brezová pod Bradlom, podnikajúci pod
obchodným menom Oksana Bovan s miestom podnikania Horný rad 935/2, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO:
36 965 014 sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1/, §
167c ods. 2/ a 3/ a § 167d zákona 7/2005 Z.z..
JUDr. Peter Frajt, správca

K020198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčiková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 173/10, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/708/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/708/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamujem
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z konkurznej podstaty.
Zároveň vyzývam prihlásených veriteľov, aby mi v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu písomne oznámili
číslo bankového účtu na zaslanie výťažku, ak tak doposiaľ neurobili.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K020199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopčáková Sylvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom 0, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/807/2019 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/807/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
Správca úpadcu Sylvia Sopčáková, nar. 23.1.1953, trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje v
súlade s ustanovením § 167p zákona 7/2005 Z.z. ponukové konanie na speňaženie hnuteľnej veci – osobného
automobilu FIAT STILO, EČ: NM 202DI.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PODMIENKY ÚČASTI:
1. Ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica
doručená najneskôr dňa 17.3.2020 do 16,00 hod. 2. Záujemca o kúpu musí zložiť na účet správcu vedený vo
VÚB a.s., číslo účtu: SK10 0200 0000 0001 5874 7542 zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny tak, aby bola na
účet správcu pripísaná najneskôr dňa 17.3.2020. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Víťazom ponukového konania sa
stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Ohliadku ponúkaného vozidla si môže záujemca dohodnúť a podrobnejšie informácie získať na
telefónnom čísle správcu 0948 444 700 alebo v kancelárii správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, Považská
Bystrica v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod.
JUDr. Peter Frajt, správca

K020200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1983
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/775/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/775/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, správca dlžníka: Jarmila Kotlárová, rod. Kotlárová, nar. 18.07.1983, trvale bytom
Prievidza, týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

K020201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Režná Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 641/4, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/722/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/722/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Zdenka Režná, rod. Kolečeková, nar. 08.11.1952, trvale bytom Družstevná 641/4, 958 01
Partizánske týmto vyhlasuje podľa ust. § 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:
HNUTEĽNÁ VEC
Popis
1. Opel Vectra, VIN: WOL000036T1102638, EvČ: PE 021 CJ

Rok výroby Stav
nezistený
Ojazdené, značne opotrebované

Spoluvl. pod. Hodnota
1/1
250,00 €
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Ohliadka vozidla je možná v Partizánskom v pracovných dňoch v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod. po
prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 20.03.2020 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/722/2018- 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 Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk, t.j. do 20.03.2020 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 20.03.2020 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 prac. dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od
otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Martina Válková, správca

K020202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvay Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 2193/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1991
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/868/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/868/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, správca dlžníka: Marcel Karvay, nar. 09.04.1991, trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, týmto oznamuje:
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j.
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konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

K020203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigánková Marcela, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenné 1060/26, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/746/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/746/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Marcela Cigánková, rod. Vydarená, nar. 08.02.1977, trvale bytom Kamenné 1060/26, 907 01
Myjava týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
HNUTEĽNÁ VEC
Popis

Rok
výroby
1. Volkswagen
Polo,
VIN: 2006
WVWZZZ9NZ6D084735, EvČ: MY 741 BB

Stav

Spoluvl.
pod.
Ojazdené, EK a STK do 21.02.2020, dočasne odhlásené 1/1
z evidencie na rok, nutná výmena tlmičov a ložiska na
prevodovke

Hodnota
2.000,00
€

Ohliadka vozidla je možná v Plaveckom Mikuláši v pracovných dňoch v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod. po
prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 20.03.2020 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA38OdK/746/2018- 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 Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk, t.j. do 20.03.2020 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 20.03.2020 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 prac. dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od
otvorenia obálok.
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
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konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Martina Válková, správca

K020204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bajzík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves nad Váhom 262, 916 31 Nová Ves nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/374/2018 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/374/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika
(pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok pod por. 1 a 2):
názov
Por.
číslo parcela číslo
výmera Druh
nehnuteľnosť
katastrálneho obec
číslo
LV registra parcely v m2
pozemku *
územia
1

pozemok

378

C

532

97

Zastavaná
plocha
a Hrádok
nádvorie

2

pozemok

378

C

533/1

30

Zastavaná
plocha
a Hrádok
nádvorie

Hrádok

3

pozemok

378

C

535

268

Zastavaná
plocha
a Hrádok
nádvorie

Hrádok

4

pozemok

378

E

203

24

Zastavaná
plocha
a Hrádok
nádvorie

Hrádok

názov
Por.
číslo popis súpisné číslo
nehnuteľnosť
katastrálneho obec
číslo
LV
stavby číslo
parcely
územia
5

stavba

378

rodinný
276
dom

535

Hrádok

6

stavba

378

rodinný
277
dom

532

Hrádok

Hrádok

okres

Nové
Mesto
nad
Váhom
Nové
Mesto
Hrádok
nad
Váhom
Hrádok

okres
Nové
Mesto
nad
Váhom
Nové
Mesto
nad
Váhom
Nové
Mesto
nad
Váhom
Nové
Mesto
nad
Váhom

- Daňový úrad Trenčín

spoluvlastnícky dôvod
podiel úpadcu zapísania

1/1

majetok
podliehajúci 970,00
konkurzu

1/1

majetok
podliehajúci 300,00
konkurzu

1/1

majetok
podliehajúci 2680,00
konkurzu

1/1

majetok
podliehajúci 240,00
konkurzu

Kód
spoluvlastnícky dôvod
štátu
podiel úpadcu
zapísania
*

súpisová
hodnota
(EUR)

SVK

1/1

majetok
podliehajúci
konkurzu

9000

SVK

1/1

majetok
podliehajúci
konkurzu

9000

JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K020205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Koyša 200/200, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1978
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdS/2/2020 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdS/2/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, oznamuje, že v právnej veci dlžníka Eva Rácová, rod. Mazúrová, nar.
01.07.1978, trvale bytom Pavla Koyša 200/200, 018 63 Ladce o určenie splátkového kalendára, je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na uvedenej adrese sídla správcu, a to v pracovných
dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla správcu, elektronickou poštou
na adrese babela@slovanet.sk alebo telefonicky na čísle 0907 317 505.
V Považskej Bystrici, 27.02.2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K020206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Koyša 200/200, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdS/2/2020 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdS/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Informácia o začatí hlavného insolvenčného konania / Notification about the opening of the main
insolvency proceedings
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že dlžníkovi : Eva Rácová, rod. Mazúrová, nar. 01.07.1978, trvale bytom Pavla Koyša 200/200, 018
63 Ladce (ďalej len „Dlžník“) bola uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka : 38OdS/2/2020 zo dňa
19.02.2020 poskytnutá ochrana pred veriteľmi, začalo sa hlavné insolvenčné konanie podľa čl. 3 ods. 1
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 a za správcu bol ustanovený
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa; uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
39/2020 dňa 26.02.2020 pod číslom K017885.
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/2/2020, dated February 19th 2020, the protection from creditors was provided to the Debtor : Eva Rácová,
birth surname Mazúrová, born on July 1st 1978, address Pavla Koyša 200/200, 018 63 Ladce (hereinafter only
„Debtor“), the mail insolvency proceedings was open and the trustee Mgr. Ing. Miroslav Babeľa was appointed.
The resolution of District Court Trenčín was published in the Commercial Bulletin Nr. 39/2020 on January 26th
2020 by Nr. K017885.
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. Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZKR).
The effects of creditor protection arise by publishing a resolution to provide creditors protection in the Business
Journal. These effects are extinguished at the end of the proceedings (§ 168b sec. 3 BRA).
2. Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom
pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom alebo pohľadávok vylúčených z uspokojenia
(§ 166a ZKR). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní
rozhodlo o zastavení exekúcie (§ 168b ods. 3 ZKR).
Providing creditors protection will postpone all executions that are executed against the debtor in respect of
receivables that can only be repaid by the repayment schedule and receivables that are excluded from
satisfaction (§ 166a BRA). If the court determines a repayment schedule, it is the reason for stopping ongoing
enforcement proceedings without undue delay § 168b sec. 3 BRA).
3. Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby
svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí
šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe
(§ 168b ods. 2 ZKR).
The debtor may to apply the auctioneer, in writing, for the postponement of the auction of his dwelling proposed
by the secured creditor, once after the providing of the protection from creditors. If the debtor does so, the auction
can only take place six months after the receipt of the application. This auction will be subject to the relevant
provisions of the repeated auction (§ 168b sec. 2 BRA).
4. Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára (§ 168d ods. 1 ZKR).
Anyone who claims to be a creditor has the right to look into the repayment schedule (§ 168d sec. 1 BRA).
5. Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od
zverejnenia oznamu správcu o zostavení návrhu splátkového kalendára v Obchodnom vestníku námietku. Len čo
táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K
námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu
smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov (§ 168d ods.
2 ZKR).
Any creditor who may be affected by the repayment schedule may file an objection within 90 days of the
publications of the trustee's notification of the drafting of the repayment schedule in the Commercial Bulletin. As
soon as this period expires, the trustee will submit a draft repayment schedule along with the court creditors'
objections. The trustee shall make statement to creditors' objections. Where appropriate, the trustee shall also
provide the debtor's statement. If the creditors' objections are addressed, the trustee may modify the draft
repayment schedule for the benefit of the creditors (§ 168d sec. 2 BRA).
6. Súd určí splátkový kalendár, ak nie sú dôvody na zastavenie konania (§ 168e ods. 1 ZKR). Ak súd zistí, že
pomery dlžníka neumožňujú určiť splátkový kalendár, konanie zastaví (§ 168e ods. 4 ZKR).
The court will determine the repayment schedule if there are no grounds for terminating the proceedings (§ 168e
sec. 1 BRA). If the court finds that the debtor's ratios do not make it possible to determine the repayment
schedule, the proceedings will be suspended (§ 168e sec. 4 BRA).
7. Plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár (§ 168f ods. 2 ZKR). Plnenie splátkového kalendára pri
pohľadávke zabezpečenej majetkom, ktorý patrí dlžníkovi, začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zániku zabezpečovacieho práva. Na neuspokojenú časť
pôvodne zabezpečenej pohľadávky je dlžník povinný splniť veriteľovi kvótu určenú súdom (§ 168f ods. 3 ZKR).
Dlžník sa po určení splátkového kalendára môže písomne dohodnúť s veriteľom na inej lehote splatnosti splátok
(§ 168f ods. 4 ZKR).
The repayment schedule begins to run on the first day of the calendar month following the calendar month in
which the repayment schedule was determined (§ 168f sec. 2 BRA). Payment of the repayment schedule on the
receivable secured by the assets belonging to the debtor shall commence on the first day of the calendar month
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following the calendar month in which the security interest expired. Unsatisfied portion of the originally secured
receivable the debtor is obliged to meet the creditor's quota determined by the court (§ 168f sec. 3 BRA). After
settling the repayment schedule, the debtor may agree with the creditor in writing for another repayment term (§
168f sec. 4 BRA).
8. Ak pred určením splátkového kalendára začalo súdne konanie alebo iné konanie o zaplatenie pohľadávky,
ktorá môže byť uspokojená iba splátkovým kalendárom (§ 166a ZKR), takéto konanie pokračuje i naďalej.
Rozhodnutie, ktoré zaväzuje dlžníka zaplatiť pohľadávku, však možno vykonať iba v rozsahu a v lehotách podľa
splátkového kalendára (§ 168f ods. 5 ZKR).
If proceedings are initiated before the payment schedule is established, or if there is a claim for payment, which
can only be satisfied by the repayment schedule (§ 166a BRA), such proceedings continue. However, a decision
that obliges the debtor to pay the claim can only be executed within the scope and time limits of the repayment
schedule (§ 168f sec. 5 BRA).
9. Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka sa splátkový kalendár stáva neúčinný (§ 168h ZKR).
By declaring bankruptcy of the debtor's assets, the repayment schedule becomes ineffective (§ 168h BRA).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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).
11. 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
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 Považskej Bystrici dňa 27. februára 2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca
In Považská Bystrica, on February 27th 2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, trustee

K020207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Juraja Kréna 6310 / 33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/263/2019 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/263/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Michal Herák, nar. 08.11.1991, Juraja Kréna 6310/33, 915 01
Nové Mesto na Váhom, IČO 47955091, vedeného na OS Trenčín sp.zn. 38OdK/263/2019, správca v zmysle
§167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 22.02.2019 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
02.07.2019 ako aj podľa skutočností zistených správcom z poskytnutých súčinností, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Michal Herák, nar. 08.11.1991, Juraja Kréna
6310/33, 915 01 Nové Mesto na Váhom, IČO 47955091, zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K020208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reindlová Natalie
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/309/2019 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/309/2019
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.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Natálie Reindlová, rod. Chládková, nar. 19.11.1974, bytom
Prievidza, vedeného na OS Trenčín sp.zn. 38OdK/309/2019, správca v zmysle §167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 29.11.2018 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
09.09.2019 ako aj podľa skutočností zistených správcom z poskytnutých súčinností, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Natálie Reindlová, rod. Chládková, nar.
19.11.1974, bytom Prievidza, zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K020209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miakiš Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košecké Rovné 138 -, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/893/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/893/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku

Podstata

Všeobecná
podstata
Všeobecná
Hnuteľná vec
podstata
Hnuteľná vec

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

krátka guľová zbraň CZ 83, kaliber: 7,65,
150.00
výrobné číslo: 019789 + dva zásobníky
krátka guľová zbraň TARUS ULTRA-LITE,
350.00
kaliber: .38 špeciál, výrobné číslo: 78698
pohľadávka 4149,24 EUR s 9,5% ročným
úrokom z omeškania od 03.02.2007 do
9553.82
zaplatenia + trovy konania vo výške 248,95
EUR

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie
Nie
Nie

Nie

K020210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miakiš Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košecké Rovné 138 -, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/893/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/893/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania

správca:

Mgr. Branislav Zemanovič

Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 41 441 770
vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510

dlžník:

Jaroslav Miakiš
138 Košecké Rovné

018 32 Zliechov
Slovenská republika
dátum narodenia: 03.10.1959

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 právnej veci dlžníka Jaroslav Miakiš, sp. zn.: 38OdK/893/2019, správca týmto zverejňuje majetok dlžníka, ktorý
ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 167p ZKR, pričom predávaným majetkom dlžníka je (
spolu, nie samostatne ):

krátka guľová zbraň CZ 83, kaliber: 7,65, výrobné číslo: 019789, stav: opotrebovaná, dva zásobníky,
súpisová cena: 150,00 EUR

krátka guľová zbraň TARUS ULTRA-LITE, kaliber: .38 špeciál, výrobné číslo: 78698, stav: opotrebovaná,
súpisová cena: 350,00 EUR

V súlade s § 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. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:

Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK8809000000005033492737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

Predkladateľ cenovej ponuky musí predložiť spolu s cenovou ponukou aj kópiu zbrojného preukazu alebo
zbrojnej licencie, podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy s víťazom ponukového konania je platné
nákupné povolenie podľa osobitného predpisu ( zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ).

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Jaroslav Miakiš
číslo konania: 38OdK/893/2019
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sochorová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod vodojemom 226/17, 956 41 Uhrovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1983
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/73/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/73/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka (úpadcu): Marcela Sochorová, nar.: 02.02.1983, trvale bytom: Pod
vodojemom 226/17, 965 41 Uhrovec, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na
adrese: Mierové námestie 8, Trenčín 911 01, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú
adresu: tn@bric.sk, alebo telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sochorová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod vodojemom 226/17, 956 41 Uhrovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1983
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/73/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/73/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca úpadcu Marcela Sochorová, nar.: 02.02.1983, trvale bytom: Pod vodojemom
226/17, 965 41 Uhrovec, 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/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
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.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karak Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Horou 231/1, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1964
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/835/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/835/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka (úpadcu): Dušan Karak, nar.: 06.02.1964, trvale bytom: Pod Horou 231/1,
972 43 Zemianske Kostoľany, spisová značka: 38OdK/835/2019týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 11.2.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machara Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 0, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1965
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/932/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/932/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka (úpadcu): Peter Machara, nar.: 10.05.1965, trvale bytom: Drietoma 913 03,
spisová značka: 38OdK/932/2019týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 29.2.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparovič František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diviaky nad Nitricou 85, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/112/2017 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/112/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Majetok:
Hodnota:
Mena:
Dlžník:

Právny titul:

pohľadávka
1310,00 s spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % p. a. počnúc od 28.03.2018 do zaplatenia
EUR
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA akciová spoločnosť, boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzska republika, konajúci na
území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
IČO: 47 258 713, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Bratislava, Karadžičova 2,
Bezdôvodné obohatenie

K020216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparovič František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diviaky nad Nitricou 85, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/112/2017 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/112/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V právnej veci dlžníka František Gašparovič, sp. zn.: 22OdK/112/2017, správca týmto zverejňuje majetok dlžníka,
ktorý ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 167p ZKR, pričom predávaným majetkom
dlžníka je:

Majetok:
Hodnota:
Mena:
Dlžník:

Právny titul:

pohľadávka
1310,00 s spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % p. a. počnúc od 28.03.2018 do zaplatenia
EUR
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA akciová spoločnosť, boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzska republika, konajúci na
území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
IČO: 47 258 713, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Bratislava, Karadžičova 2,
Bezdôvodné obohatenie

V súlade s § 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. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:
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Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK8809000000005033492737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

v Trenčíne, dňa 29.02.2020

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: František Gašparovič
číslo konania: 22OdK/112/2017
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K020217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Planková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pre poľom 376/19, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/19/2020 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/19/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty (ďalej aj "Vyhlasovateľ") dlžníka: Miriam Planková, rod.
Holubková, nar. 17.02.1971, trvale bytom Pred poľom 376/19, 911 01 Trenčín (ďalej len „Dlžník“), vyhlasujem 2.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod
por. č. 1:
1. Hnuteľná vec – motorové vozidlo Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI SX, rok výroby: 2001, VIN:
VF7CHRHYB38987466, farba: strieborná, stav tachometra: cca 250.000 km, stav: opotrebené, pojazdné
(STK platná do 8/2021), miesto, kde sa vec nachádza: bydlisko dlžníčky, spoluvlastnícky podiel: 1/1,
súdny spor: nie, súpisová hodnota: 500,- eur
Podmienky verejného ponukového konania:
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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/19/2020 – 2. 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 kúpnu zmluvu. 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 kúpnej zmluvy.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle 0911 516 890, prípadne e-mailovým
podaním na adrese info@akgelatka.sk.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K020218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Király Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 644 / 5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty úpadcu (ďalej aj "Vyhlasovateľ") Eduard Király, nar.
14.04.1954, bytom Družstevná 5, 958 01 Partizánske (ďalej len „úpadca“), v súlade s uloženým záväzným
pokynom príslušného orgánu vyhlasujem 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 5 a 6 (zverejneného v OV č. 30/2020 zo dňa 13.02.2020):
·

por. č. 5 – peňažná pohľadávka – dlžník: LYONESS EUROPE AG, Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs,
Švajčiarsko, IČO: CHE-110.131.354, suma: 3.719,74 eur, mena: EUR, podiel: 1/1, súpisová hodnota
majetku: 3.719,74 eur, právny dôvod: § 44 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. (provízie vyplatené úpadcovi po
vyhlásení konkurzu), súdne alebo exekučné konanie: Nie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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por. č . 6 – členský podiel úpadcu č. ID 421.000.001.987 v : LYONESS EUROPE AG, Bahnhofstrasse 22,
9470 Buchs, Švajčiarsko, IČO: CHE-110.131.354, suma: 33.910,- eur, mena: EUR, podiel: 1/1, súpisová
hodnota majetku: 33.910,- eur.

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Záväzné 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
40K/10/2016 – 2. kolo VPK – záväzná 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 konkurznej podstaty (SK39 0900 0000 0051 1340 7360).
4. Účastníkom verejného ponukového konania môže byť každá fyzická a právnická osoba s plnou právnou
subjektivitou.
5. 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.
6. Majetok sa speňažuje za najvyššiu ponúknutú cenu.
7. Jediným kritériom úspešnosti vo VPK bude výška ponúknutej kúpnej ceny. V prípade rovnosti ponúk
rozhodne žreb.
8. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote do 3 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
9. Víťazom VPK bude záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Víťaz musí v stanovenej lehote
uzavrieť s vyhlasovateľom VPK kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
10. Ak víťaz VPK v stanovenej lehote neuzavrie s vyhlasovateľom VPK kúpnu zmluvu alebo nezaplatí kúpnu
cenu v plnej výške, stáva sa víťazom VPK účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako druhá v
poradí. Vyhlasovateľ VKP 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.
11. Vyhlasovateľ je povinný každému účastníkovi VPK oznámiť výsledok vyhodnotenia VPK tak, že na ním
uvedený emailový kontakt oznámi poradie umiestnenia jeho ponuky.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť VPK až do okamihu podpisu kúpnej zmluvy.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky (najmä neprimerane nízke).
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle 0911 516 890, prípadne e-mailovým
podaním na adrese info@akgelatka.sk.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K020219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škoruba Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliny 1422/25, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/814/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/814/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty (ďalej aj "Vyhlasovateľ") dlžníka: Peter Škoruba, nar.
16.02.1978, trvale bytom Hliny 1422/25, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „Dlžník“), vyhlasujem 2. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.
1:
1. Osobný automobil Opel Vectra, ŠPZ: PB012CM, druh: osobné vozidlo, rok výroby: 2003, súpisová
hodnota: 400,- eur, miesto, kde sa vec nachádza: bydlisko dlžníka, stav, opotrebované (čiastočná
porucha motora – vysoká spotreba oleja, klepanie v motore, nefunkčný ventilátor, klimatizácia a
sťahovanie okien, do auta zateká, potrebné vymeniť brzdové platničky), spoluvlastnícky podiel: 1/1
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
40OdK/814/2019 – 2. 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 kúpnu zmluvu. 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 kúpnej zmluvy.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle 0911 516 890, prípadne e-mailovým
podaním na adrese info@akgelatka.sk.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K020220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kačányová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzihorská 103, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/743/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/743/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty (ďalej aj "Vyhlasovateľ") dlžníka: Andrea Kačányová, rod.
Heráková, nar. 15.04.1990, trvale bytom Medzihorská 103/11, 916 21 Čachtice (ďalej len „Dlžník“), vyhlasujem 3.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod
por. č. 1:
1. Osobný automobil Volkswagen Polo, VIN: WVWZZZ6NZXY238782, farba: modrá, ŠPZ: NM945BR, druh:
osobné vozidlo, dátum prvej evidencie: 13.10.2006, súpisová hodnota: 1,- eur, mena: EUR, miesto, kde
sa vec nachádza: Medzihorská 103/11, Čachtice, spoluvlastnícky podiel: 1/1
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/743/2019 – 3. 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 kúpnu zmluvu. 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 kúpnej zmluvy.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle 0911 516 890, prípadne e-mailovým
podaním na adrese info@akgelatka.sk.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K020221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kačányová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzihorská 103, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/743/2019 S1582
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Okresný súd Trenčín
38OdK/743/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty (ďalej aj "Vyhlasovateľ") dlžníka: Andrea Kačányová, rod.
Heráková, nar. 15.04.1990, trvale bytom Medzihorská 103/11, 916 21 Čachtice (ďalej len „Dlžník“), vyhlasujem 2.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod
por. č. 2:
2. Nehnuteľnosť – pozemok CKN parcela č. 35/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, zapísaný
na liste vlastníctva č. 304 pre katastrálne územie Čachtice, obec Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom,
spoluvlastnícky podiel: 8/32, súpisová hodnota: 150,- 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/743/2019 – 2. 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 kúpnu zmluvu. 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 kúpnej zmluvy.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle 0911 516 890, prípadne e-mailovým
podaním na adrese info@akgelatka.sk.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K020222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Sedlárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brodzany 179, 958 42 Brodzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1974
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
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Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/125/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/125/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca dlžníka – Roman Sedlárik, nar. 13.11.1974, trvale bytom 958 42 Brodzany 179, vyhlasuje
prvé kolo ponukového konania na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do oddelenej podstaty:
Por. č.: 1
·
·

·
·
·
·
·
a.
b.
c.
d.
e.
f.
·
·

·
·

·

·

·

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec - pozemok
Popis: parcela KN-C č. 113/7 – trvalý trávny porast o výmere 2200 m2, evidovaná na LV č. 708
Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, kat. odbor pre kat. územie Látkovce, nachádzajúci sa v obci
Uhrovec (Slovenská republika), pozemok umiestnený v extraviláne – v bezpodielovom spoluvlastníctve
dlžníka a manželky dlžníka vo veľkosti 1/1
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 a § 167i ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z.
Dátum zapísania: 24.05.2019
Súpisová hodnota (eur): 400,- eur
Zabezpečovacie právo:
záložné právo
poradie: prvé
právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.
9300503/5/5201530/2013/Sit zo dňa 20.11.2013 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam,
vykonateľné 23.12.2013, právoplatné 07.01.2014
deň vzniku zabezpečovacieho práva: 07.01.2014
zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, IČO
424995000013, Slovenská republika
zabezpečená suma: 1 058,72 eur
opis zabezpečenej pohľadávky:
nezaplatená daň z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2006 v sume 119,33 EUR, vyplývajúca
z daňového priznania na zdaňovacie obdobie 2006, ktorá pohľadávku si veriteľ uplatnil vydaním výkazu
daňových nedoplatkov (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 30)
nezaplatená daň z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2006 v sume 64,89 EUR, vyplývajúca
z daňového priznania č. 641/2006/527803 zo dňa 04.10.2006 na zdaňovacie obdobie 2006, ktorá
pohľadávku si veriteľ uplatnil vydaním výkazu daňových nedoplatkov (pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod p. č. 31)
nezaplatená daň z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2007 v sume 171,61 EUR, vyplývajúca
z daňového priznania na zdaňovacie obdobie 2007, ktorá pohľadávku si veriteľ uplatnil vydaním výkazu
daňových nedoplatkov (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 32)
nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/35013/10/Dor
zo dňa 1.12.2010 v sume 46,70 EUR za nezaplatenie dane motorových vozidiel na zdaňovanie obdobie
2006 v lehote splatnosti, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka
zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 33)
nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/34947/10/Dor
zo dňa 1.12.2010 za nezaplatenie dane motorových vozidiel na zdaňovanie obdobie 2006 v lehote
splatnosti v sume 61,10 EUR za nezaplatenie dane motorových vozidiel na zdaňovanie obdobie 2006
v lehote splatnosti, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka
zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 34)
nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/30646/11/Dor
zo dňa 7.10.2011 v sume 130,40 EUR za nezaplatenie dane motorových vozidiel na zdaňovanie obdobie
2007 v lehote splatnosti, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka
zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 35)
nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/31045/06/Dor zo dňa
11.10.2006 v sume 66,38 EUR za podanie daňového priznania na dani z motorových vozidiel za
zdaňovacie obdobie 2006 po lehote, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní
(pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 36)
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nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/35435/06/Dor zo dňa
27.11.2006 v sume 66,38 EUR za podanie daňového priznania na dani z motorových vozidiel za
zdaňovacie obdobie 2005 po lehote, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní
(pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 37)
nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/42955/11/Dor zo dňa
19.12.2011 v sume 331,93 EUR za nepodanie daňového priznania na dani z motorových vozidiel za
zdaňovacie obdobie 2008 v lehote určenej správcom, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom
exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 38)

· záložné právo
a. poradie: druhé
b. právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.
9300503/5/5201467/2013/Sit zo dňa 20.11.2013 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam,
vykonateľné 23.12.2013, právoplatné 07.01.2014
c. deň vzniku zabezpečovacieho práva: 07.01.2014
d. zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, IČO
424995000013, Slovenská republika
e. zabezpečená suma: 9 517,97 eur
f. opis zabezpečenej pohľadávky:
· nezaplatený zostatok dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2008 v sume 78,46
EUR, vyplývajúca z Daňového priznania č. 641/2008/519061 zo dňa 25.04.2008, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 39)
· nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2008 v sume 497,34 EUR,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 641/2008/523250 zo dňa 25.07.2008, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 40)
· nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2008 v sume 486,75 EUR,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 641/2008/526434 zo dňa 27.10.2008, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 41)
· nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2008 v sume 457,67 EUR,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 641/2009/502147 zo dňa 26.01.2009, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 42)
· nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2009 v sume 256,00 EUR,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 641/2009/521963 zo dňa 27.04.2009, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 43)
· nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2009 v sume 220,00 EUR,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 641/2009/526124 zo dňa 27.07.2009, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 44)
· nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2010 v sume 148,88 EUR
vyplývajúca z Daňového priznania č. 641/2010/522962 zo dňa 26.04.2010, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 45)
· nezaplatená dodatočne priznaná daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2010 v sume
73,40 EUR, vyplývajúca z Daňového priznania č. 641/2010/527414 zo dňa 18.08.2010, daňový
nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok
pod p. č. 46)
· nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2010 v sume 231,08 EUR,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 641/2010/529397 zo dňa 25.10.2010, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 47)
· nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2011 v sume 379,59 EUR,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 2/00224800/2012 zo dňa 24.01.2012, podaného dňa 25.01.2012,
daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod p. č. 48)
· nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2012 v sume 83,65 EUR ,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 2/02870375/2012 zo dňa 25.04.2012, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 49)
· nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2012 v sume 30,66 EUR ,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 2/03561239/2012 zo dňa 24.07.2012, podaného dňa 25.07.2012,
daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod p. č. 50)
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nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2012 v sume 30,64 EUR,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 2/03561892/2012 zo dňa 24.10.2012, podaného dňa 25.10.2012,
daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod p. č. 51)
nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/29379/09/Dor
zo dňa 2.11.2009 v sume 27,60 EUR na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2006,
daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod p. č. 52)
nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č 641/230/29394/09/Dor
zo dňa 2.11.2009 v sume 22,60 EUR na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2006,
daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod p. č. 53)
nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č 641/230/29417/11/Dor
zo dňa 26.09.2011 v sume 161,70 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty priznanej v daňovom
priznaní za zdaňovacie obdobie 1.štvrťrok 2007 v lehote splatnosti, daňový nedoplatok bol vymáhaný
v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 54)
nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/29402/11/Dor
zo dňa 26.09.2011 v sume 243,80 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty priznanej v daňovom
priznaní za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2006 v lehote splatnosti, daňový nedoplatok bol vymáhaný
v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 55)
nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/29495/11/Dor
zo dňa 26.09.2011 v sume 253,20 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty priznanej v daňovom
priznaní za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2007 v lehote splatnosti, daňový nedoplatok bol vymáhaný
v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 56)
nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/34923/11/Dor
zo dňa 28.11.2011 v sume 163,50 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty priznanej v daňovom
priznaní za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2007, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom
exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 57)
nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/3254156/2012 zo dňa 7.11.2012 v sume 93,10 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty
vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2008, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 58)
nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/3252962/2012 zo dňa 7.11.2012 v sume 210,10 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty
vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2007, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 59)
nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/3257374/2012 zo dňa 7.11.2012 v sume 292,00 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty
vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2008, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 60)
nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/3256245/2012 zo dňa 7.11.2012 v sume 338,10 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty
vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2008, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 61)
nezaplatený sankčný úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/874413/2013 zo dňa 6.03.2013 v sume 146,40 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty
vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2008, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 62)
nezaplatený sankčný úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/4004937/2013 zo dňa 3.09.2013 v sume 35,20 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty
vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2009, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 63)
nezaplatený sankčný úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/4004127/2013 zo dňa 3.09.2013 v sume 51,20 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty
vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2009, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 64)
nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/30390/09/Kvl zo dňa
11.11.2009 v sume 33,19 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového
priznania za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2009, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom
exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 65)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9310301/5/3987854/2013 zo dňa
02.09.2013 v sume 30,00 EUR za podanie daňového priznania na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie
obdobie 2. štvrťrok 2013 v lehote splatnosti, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom
konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 66)
· nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9310301/5/3986668/2013 zo dňa
02.09.2013 v sume 60,00 EUR za nepodanie daňového priznania na dani z pridanej hodnoty z
zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2013, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní
(pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 67)
· nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím Daňového úradu Partizánske č. 641/230/5106/08/Folt zo dňa
19.02.2008 v sume 66,38 EUR za nepodanie hlásenia/prehľadu na dani zo závislej činnosti za
zdaňovacie obdobie 2003, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka
zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 68)
· nezaplatený zostatok dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2003 v sume 41,61 EUR,
vyplývajúcej z Daňového priznania č. 641/2004/517564 zo dňa 31.03.2004, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 69)
· nezaplatený zostatok dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2006 v sume 155,21 EUR,
vyplývajúcej z Daňového priznania č. 641/2007/515254 zo dňa 30.03.2007, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 70)
· nezaplatená daň z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2012 v sume 50,59 EUR, vyplývajúcej
z Daňového priznania č. 2/02252202/2013 zo dňa 31.03.2013, daňový nedoplatok bol vymáhaný
v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 71)
· nezaplatený rozdiel dane z príjmov fyzickej osoby vyrubený Dodatočným platobným výmerom Daňového
úradu Partizánske č. 641/230/3491/10/Dor zo dňa 05.02.2010 v sume 3051,98 EUR za zdaňovacie
obdobie 2007, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná
v zozname pohľadávok pod p. č. 72)
· nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Partizánske č. 641/230/34332/06/Dor
zo dňa 15.11.2006 v sume 145,72 EUR na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2003,
daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod p. č. 73)
· nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Partizánske č. 641/230/30343/09/Dor
zo dňa 10.11.2009 v sume 38,70 EUR na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2005,
daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod p. č. 74)
· nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Partizánske č. 641/230/30975/09/Dor
zo dňa 18.11.2009 v sume 17,10 EUR na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2005,
daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod p. č. 75)
· nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Partizánske č. 641/230/31676/11/Dor
zo dňa 19.10.2011 v sume 284,60 EUR za nezaplatenie dane z príjmov fyzických osôb priznanej za
zdaňovacie obdobie 2006, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka
zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 76)
· nezaplatený úrok z omeškanie vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/3214568/2012 zo dňa 30.10.2012 v sume 59,20 EUR za nezaplatenie dane z príjmov fyzickej
osoby za zdaňovacie obdobie 2007, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní
(pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 77)
· nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím daňového úradu Partizánske č. 641/230/3493/10/Dor zo dňa
05.02.2010 v sume 165,97 EUR na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2007, daňový
nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok
pod p. č. 78)
· nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím daňového úradu Partizánske č. 641/230/29971/10/Dor zo dňa
06.10.2010 v sume 305,10 EUR na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2005, daňový
nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok
pod p. č. 79)
· záložné právo
a. poradie: tretie
b. právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.
102443886/2016 zo dňa 27.01.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné
17.02.2016, právoplatné 03.03.2016
c. deň vzniku zabezpečovacieho práva: 03.03.2016
d. zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, IČO
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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424995000013, Slovenská republika
e. zabezpečená suma: 2 103,- eur
f. opis zabezpečenej pohľadávky:
· nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/4672209/2014 zo dňa 16.10.2014 v sume 44,00 EUR za nezaplatenie dane z pridanej
hodnoty za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2010, dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote
(pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 80)
· nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/4033005/2014 zo dňa 02.09.2014 v sume 89,30 EUR za nezaplatenie dane z pridanej
hodnoty za zdaňovacie obdobie 1.štvrťrok 2010, dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote
(pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 81)
· nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/4793878/2014 zo dňa 28.10.2014 v sume 138,60 EUR za nezaplatenie dane z pridanej
hodnoty za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2010, dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote
(pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 82)
· nezaplatený úrok z omeškanie vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Trenčín č.
9310301/5/4789046/2014 zo dňa 27.10.2014 v sume 1831,10 EUR za nezaplatenie rozdielu dane z
príjmov fyzickej osoby vyrubenej dodatočným platobným výmerom za zdaňovacie obdobie 2007, dlžník
bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 83)
· záložné právo
a. poradie: štvrtom
b. právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.
102433303/2017 zo dňa 22.11.2017 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné
20.12.2017, právoplatné 04.01.2018
c. deň vzniku zabezpečovacieho práva: 04.01.2018
d. zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, IČO
424995000013, Slovenská republika
e. zabezpečená suma: 1058,72 eur
f. opis zabezpečenej pohľadávky:
· nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Trenčín č. 101965357/2017 zo
dňa 14.09.2017 v sume 18,30 EUR za nezaplatenie rozdielu dane z pridanej hodnoty vyrubenej podaním
daňového priznania za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2012, daňový nedoplatok bol vymáhaný
v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 84)
· nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Trenčín č. 101965560/2017 zo
dňa 14.09.2017 v sume 227,70 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej za zdaňovacie
obdobie 4. štvrťrok 2011, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka
zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 85)
· nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Trenčín č. 101965730/2017 zo
dňa 14.09.2017 v sume 50,10 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej za zdaňovacie
obdobie 1. štvrťrok 2012, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka
zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 86)
· nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím daňového úradu Trenčín č. 101964744/2017 zo
dňa 14.09.2017 v sume 18,30 EUR za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej za zdaňovacie
obdobie 2. štvrťrok 2012, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní (pohľadávka
zapísaná v zozname pohľadávok pod p. č. 87)

Podmienky účasti na prvom kole ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s., Mierové
nám. 37, 911 01 Trenčín v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Sedlárik
pozemky – neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej ceny a ako variabilný symbol uviesť 381252019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť
doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného
účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou a musí obsahovať vyhlásenie „Súhlasím
s podmienkami ponukového konania“.
6. 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.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624475 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 28.2.2020

K020223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Pažítková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 955/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1982
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/902/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/902/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
typ
súpisovej
P.č.
hodnoty
majetku
1

hnuteľná
vec

špecifikácia majetku
osobné motorové vozidlo Nissan Micra
1.0 SD, EČV: IL473BI VIN:
SJNFAAK11U0555216 červená metalíza,
dátum prvej evidencie 3.3.1997

spoluvlastnícky
deň
podiel
zapísania

1/1

dôvod
zapísania

majetok
28.2.2020 podliehajúci
konkurzu

súpisová
miesto, kde
hodnota
sa majetok
majetku v
nachádza
EUR
250,00 €

Dubnica nad
pojazdné
Váhom

V Trenčíne 28.2.2020

K020224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Kubičinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 954/3-49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1955
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/55/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/55/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. Mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Magdaléna Kubičinová,
nar. 26.7.1955, trvale bytom Pod hájom 954/3, 018 41 Dubnica nad Váhom,, občan Slovenskej republiky
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/55/2020 zo dňa
6.2.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 29/2020 zo dňa 12.02.2020, vyhlásený konkurz a boli sme
ustanovení za správcu dlžníka.
In accordance with Council Regulation (EC) 2015/848 dated May 20, 2015, as the administrator of the bankrupt
Magdaléna Kubičinová, born 26.7.1955, address Pod hájom 954/3, 018 41 Dubnica nad Váhom, we hereby
declare that it was declared bankrupt on the debtor's property by order of the District Court Trenčín, no.
40OdK/55/2020 published in Commercial Journal no. 29/2020 of 12.2.2020, and we were appointed as the
administrator of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
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f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the Slovak republic www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the
forms). You must attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
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zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed
fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the
right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application,
shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The
position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
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European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne dňa 28.2.2020/ In Trenčín, on 28th of February 2020
Bankruptcy Liquidation k.s., správca/trustee

K020225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Markovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1952
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/825/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/825/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca dlžníka Štefan Markovič, nar. 28.2.1952, trvale bytom 018 01 Udiča (ďalej len „dlžník“),vyhlasuje
druhé kolo ponukového konania na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do všeobecnej
podstaty:

P.č.

1

typ
súpisovej
spoluvlastnícky deň
špecifikácia majetku
hodnoty
podiel
zapísania
majetku
osobné motorové vozidlo Renault
Clio Thalia, EČV: PB951CC VIN:
hnuteľná
VF1LB0B0525605995
farba 1/1
29.1.2020
vec
červená, dátum prvej evidencie
5.12.2001

dôvod
zapísania

majetok
podliehajúci
konkurzu

súpisová
miesto, kde
hodnota
sa majetok stav majetku
majetku v
nachádza
EUR
podľa
vyjadrenia
dlžníka
pojazdné,
Považská
600,00 €
ale
poškodený
Bystrica
motor, najazdených
cca 180 tis.km

Podmienky účasti na druhom kole ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s., Mierové
nám. 37, 911 01 Trenčín v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Markovič
– neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej ceny a ako variabilný symbol uviesť 408252019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť
doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného
účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. 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.
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7. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624475 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 28.2.2020

K020226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrašková Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica ., 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/60/2020 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/60/2020
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 Žaneta Hrašková, rod. Balážová, nar. 22.02.1979, trvale bytom Považská
Bystrica, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 38OdK/60/2020 zo dňa
07.02.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová; uznesenie Okresného
súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 30/2020 dňa 13.02.2020 pod číslom K013361.
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/60/2020, dated February 07th 2020, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor:
Žaneta Hrašková, born. Balážová, born on February 22nd 1979, address Považská Bystrica, (hereinafter only
„Debtor“) and the trustee Mgr. Janette Adamcová was appointed. The resolution of District Court Trenčín was
published in the Commercial Bulletin Nr. 30/2020 on February 13th 2020 by Nr. K013361.
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
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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
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).
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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).
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
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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
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 01.marca 2020
Mgr. Janette Adamcová, správca
In Myjava, on March 01st 2020
Mgr. Janette Adamcová, trustee

K020227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gaučík Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 129/17, 935 87 Santovka - Malinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/248/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/248/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
položky
1.
2.

Popis

Výrobné číslo

Mobilný telefón zn. SONY Xperia
Motocykel zn. SUZUKI GSX – R 600, r.v. 1998

A1G3121
JS1AD111100108593

Evidenčné
Stav
číslo
RQ3005VYT5 Používaný
LV 492 AF
Nepojazdné

Súpisová
hodnota
60 €
85 €
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Nákladné vozidlo zn. Ford Transit 260S, r.v. 2001 WF0VXXGBFV1J68728 LV 363 DJ
Osobné motorové vozidlo zn. Chrysler Voyager 1C8GYN7712U538708 LV 377 FP
2.5 CRD SE 7M, r.v. 2005

Deň vydania: 04.03.2020
Pojazdné
Pojazdné

335 €
345 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K020228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strmeňová Helena, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 536/44 -, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/241/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/241/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Helena Strmeňová, nar.: 22.04.1960, bytom:
Škultétyho 536/44, 949 01 Nitra, SR, v zmysle § 167 u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej
podstaty. Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku,
už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v
Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť. JUDr. Róbert HIPP, MBA - správca

K020229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hornyáková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákócziho 218/9 -, 946 39 Patince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/208/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/208/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť:
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k.: 28OdK/194/2019 som bol u stanovený za správcu konkurznej podstaty
dlžníka: Kristína Hornyáková, Rákocziho 218/9, 94639 Patince, SR, (ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom
gramatickom tvare). Zahraničných veriteľov som informoval o vyhlásení konkurzu formou oznamu v OV a
veriteľov FO - som informoval o vyhlásení konkurzu doporučeným listom. Následne boli uskutočnené nasledovné
administratívne úkony a to - oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok OV č. 194/2019
pod K 089610 zo dňa 08.10.2019, oznam o tom, kde a kedy je možno nahliadať do spisu OV č. 194/2019 pod K
089609 zo dňa 08.10.2019, výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok OV č. 194/2019 pod K
089612 zo dňa 08.10.2019, súpis všeobecnej podstaty OV č. 194/2019 pod K089613 zo dňa 08.10.2019,
oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 1. VPK – OV č. 215/2019 pod
K096717 zo dňa 4.11.2019, oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 2. VPK –
OV č. 229/2019 pod K100864zo dňa 27.11.2019, oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu – 3. VPK. Dlžník bol predvolaný na deň 14.09.2019 do kancelárie správcu na ul. Farská 33/I.p., 949 01
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Nitra ( formou SMS správy) v uvedenom termíne sa dostavil, bol poučený o čom bol spísaný úradný záznam,
ktorý tvorí súčasť správcovského spisu. Pri poučení odovzdal aj vyhlásenie o svojich majetkových pomeroch, kde
uviedol, že nevlastní žiadny iný majetok okrem toho čo uviedol v podanom návrhu ( toto vyhlásenie tvorí súčasť
správcovského spisu) t.j.: Majetok zaradený do všeobecnej podstaty – súpisová zložka majetku č. 1- nehnuteľnosť
vinica, okres: Komárno, obec: Radvaň nad Dunajom, katastrálne územie: Radvaň nad Dunajom, nehnuteľnosť
vedená na LV č.: 3143 ako parcela č.: 1836 - vinice o výmere 302 m2, parcela registra ,,E“, podiel dlžníka 1/1,
súpisová hodnota majetku: 400,- Eur. Dlžník mal doručené uznesenie o vyhlásení konkurzu – toto si osobne
prevzal v kancelárii správcu na ul. Farská 33/I.p., 949 01 Nitra o čom bol spísaný aj úradný záznam, ktorý tvorí
súčasť správcovského spisu. Dlžníka som poučil o jeho právach a povinnostiach o čom bol spísaný úradný
záznam, ktorý tvorí súčasť správcovského spisu.
Osobitná časť:
Zoznam prihlásených veriteľov:
1/. SR DÚ Nitra – pohľadávka vo výške: 30 Eur (istina) zistená vo výške:.................30,00 Eur - percentuálne
vyjadrenie 3,92% čo predstavuje: 3,89 Eur.
2/. Poštová banka a.s., pohľadávka vo výške: 56,64 Eur (istina) zistená vo výške:....56,64 Eur - percentuálne
vyjadrenie 7,40% čo predstavuje: 7,32 Eur.
3/. VšZP a.s., pohľadávka vo výške: 10,90 Eur (istina) zistená vo výške:...................10,90 Eur - percentuálne
vyjadrenie 1,42 % čo predstavuje: 1,40 Eur.
4/. VšZP a.s., pohľadávka vo výške: 1,86 Eur (istina) zistená vo výške:......................1,86 Eur - percentuálne
vyjadrenie 0,24% čo predstavuje: 0,23 Eur.
5/. VšZP a.s., pohľadávka vo výške: 35,61 Eur (istina) zistená vo výške:...................35,61 Eur - percentuálne
vyjadrenie 4,65 % čo predstavuje: 4,60 Eur.
6/. POHOTOVOSŤ, s.r.o., pohľadávka vo výške: 2288,88 Eur uznaná vo výške:....294,50 Eur (( s poukazom na §
166b ods.1 písm.a) zákona č. 7/2005 Z.z.)) - percentuálne vyjadrenie 38,49 % čo predstavuje: 38,60 Eur.
7/. POHOTOVOSŤ, s.r.o., pohľadávka vo výške: 2442,66 Eur uznaná vo výške:....335,87 Eur (( s poukazom na §
166b ods.1 písm.a) zákona č. 7/2005 Z.z.)) - percentuálne vyjadrenie 43,90 % čo predstavuje: 43,95 Eur.
Pohľadávky spolu: 765,38 Eur.................................................100% (1% predstavuje 7,65 Eur)
Výťažok zo speňaženia vo výške:...............................................................................304,00 Eur
Pohľadávky proti podstate: .........................................................................................204,10 Eur
Suma určená na rozvrh:.........................................(1,00% predstavuje: 0,99 Eur)........99,90 Eur
Veriteľom suma určená na rozvrh je vypočítaná na základe percentuálneho vyjadrenia, ktoré je vypočítané s
poukazom na výšku pohľadávky u každého veriteľa. Percentuálne vyjadrenie u jednotlivých veriteľov je uvedené
pri každej prihlásenej pohľadávke samostatne. Veriteľom bude poukázaná úhrada podľa výšky pohľadávky podľa
percentuálneho vyjadrenia s prihliadnutím na § 166b ods. 1 písm. a) ZKR – za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípad oddlženia sa považuje príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom, za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva nevymáhateľná alikvotná časť príslušenstva. Zaokrúhľovanie na základe matematickej
postupnosti.
Zároveň týmto vyzývam dotknutých veriteľov v lehote do 5 dní, aby poštou na adresu sídla správcu alebo
elektronickým podaním na e-mailovú adresu hipprobert.skp@gmail.com oznámili svoje platobné údaje v rozsahu
- číslo bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý bankový účet budú zo všeobecnej podstaty
poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie v konkurze prihlásenej a zistenej pohľadávky
v opačnom prípade, bude suma poukázaná na číslo účtu známe z predložených listín resp. zaslané poštovou
poukážkou na adresu veriteľa.
JUDr. Róbert Hipp, MBA – správca.
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K020230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 862/27, 949 01 Nitra – Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/260/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/260/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.12.2019, sp.zn: 31OdK/260/2019-19 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Marcela Kotlárová, nar. 26.5.1976, bytom Borová 862/27, 949 01 Nitra – Staré Mesto,
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. 249/2019 dňa 30.12.2019.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Marcela Kotlárová, nar. 26.5.1976, bytom Borová 862/27,
949 01 Nitra – Staré Mesto, Slovenská republika sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
tento konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K020231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Rigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská ul. 1392/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/265/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/265/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.12.2019, sp.zn: 32OdK/265/2019-17 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Denisa Rigo, nar. 13.12.1982, bytom Zváračská ul. 1392/11, 945 01 Komárno, Slovenská
republika, a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1321 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 250/2019 dňa 31.12.2019.
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Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho konkurzu v zmysle ust. ZKR.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Denisa Rigo, nar. 13.12.1982, bytom Zváračská ul.
1392/11, 945 01 Komárno, Slovenská republika sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
tento konkurz dlžníka zrušuje.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K020232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Smolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 43, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/271/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/271/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.12.2019, sp.zn: 31OdK/271/2019-19 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Stanislav Smolík, nar. 27.4.1978, bytom Vajanského 43, 940 01 Nové Zámky, Slovenská
republika, a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1321 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 250/2019 dňa 31.12.2019.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Stanislav Smolík, nar. 27.4.1978, bytom Vajanského 43,
940 01 Nové Zámky, Slovenská republika sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento
konkurz dlžníka zrušuje.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K020233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Sebők
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbaň 399, 941 36 Rúbaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/277/2019 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/277/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.12.2019, spisová značka 23OdK/277/2019-24 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 Štefan Sebők, narodený 16.12.1950, bytom Rúbaň 399, 941
36 Rúbaň, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 4/2020 dňa 08.01.2020 pod číslom K001191 a nadobudlo právoplatnosť
dňa 09.01.2020.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Štefan Sebők, narodený 16.12.1950, bytom Rúbaň 399, 941 36 Rúbaň,
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 07.02.2020, 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 Lenka Šulíková 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 Štefan Sebők, narodený 16.12.1950, bytom Rúbaň 399, 941 36 Rúbaň
končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Štefan Sebők, narodený 16.12.1950, bytom Rúbaň 399, 941 36 Rúbaň
v zmysle § 167v ods. 1 zrušuje.
V Nitre, dňa 28.02.2020

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K020234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrbová Patrícia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šahy 2, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/215/2017 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/215/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako konkurzný správca dlžníka: Patrícia Vrbová, nar. 18.8.1987, bytom
Hontianska cesta 2 Šahy, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka veriteľa:
SPOOL, a.s., Dr. Herza 23, Lučenec 984 01, Slovenská republika, IČO: 31586392, bola prijatá s prihlásenou
celkovou sumou: 5991,56 EUR, bola do kancelárie správcu doručená po základnej prihlasovacej lehote.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca
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K020235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Weiss Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. kpt. J. Nálepku 1622 / 61, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/57/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/57/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1834, ako správca dlžníka: Milan Weiss, nar.
07.02.1971, bytom Ul. kpt. J. Nálepku 1622/61, 934 05 Levice, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a
ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase od
09:00 hod. - 12:00 hod. a od 13:00 hod. - 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901919180, emailom:
miladakoukalova@agnerpartners.sk

V Nitre, dňa 28.02.2020
JUDr. Milada Koukalová, správca

K020236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Weiss Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. kpt. J. Nálepku 1622 / 61, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/57/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/57/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Milan Weiss, nar.
07.02.1971, bytom Ul. kpt. J. Nálepku 1622/61, 934 05 Levice, v súlade s ust. § 32 odst. 7 písm. b) zák.č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom že preddavok na
trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať
na bankový účet vo VÚB banka, a.s., IBAN: SK28 0200 0000 0041 0135 9651, VS: 28572020, do poznámky
prosím uviesť „konkurz Milan Weiss“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
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V Nitre, dňa 28.02.2020
JUDr. Milada Koukalová, správca

K020237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Weiss Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. kpt. J. Nálepku 1622 / 61, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/57/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/57/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu: Milan Weiss, nar.
07.02.1971, bytom Ul. kpt. J. Nálepku 1622/61, 934 05 Levice, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/57/2020-28 zo dňa 24.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the: Milan Weiss, born: 07.02.1971, address: Ul. kpt. J. Nálepku 1622/61, 934 05 Levice,
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra No.
28OdK/57/2020-28 dated of 24th of February 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 41/2020 dňa 28.02.2020. Dňom
29.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 41/2020 on 28th of February 2020. Bankruptcy
was declared on 29th of February 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí: According to the Act No. 7/2005
Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

273

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova
138, 949 35 Nitra, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Milada Koukalová, so sídlom
kancelárie Štúrova 138, 949 35 Nitra, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
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right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
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15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
V Nitre, dňa 28.02.2020
In Nitra, on 28th of February 2020
JUDr. Milada Koukalová, správca konkurznej podstaty
JUDr. Milada Koukalová, trustee

K020238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Gaal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 22, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/254/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/254/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca dlžníka: Boris Gaal, nar. 30.03.1984, bytom Nové Zámky, Ľ. Štúra č. 2674/22,
podnikajúci pod obchodným menom: Boris Gaal, so sídlom Nové Zámky, Ľ. Štúra č. 2674/22, IČO: 47498021
(ďalej len „Dlžník"), v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov „ZKR“ vyhlasujem II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku konkurznej Súpisová zložka č. 1 – Hnuteľná vec: Motorové vozidlo značky
RENAULT 307, Evidenčné číslo: NZ144FS, výrobné číslo VIN VF33E9HXC84640880, rok výroby: 30.5.2006,
Stav opotrebovanosti: používaný, Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, Hodnota : 2000,- Eur
(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Boris Gaal – KONKURZ - Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená na sumu
1100,- EUR (slovom tisícsto eur ).
2. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK69 0200 0000 0040 0407 6158. Ak záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň
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lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
3. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
4. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
5. .Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
6. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
7. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
8. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese pinter@akpinter.sk
UDr. Tomáš Pintér, správca

K020239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polyák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová ulica 90, 951 78 Kolíňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/1/2020 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/1/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca dlžníka: Štefan Polyák, nar. 23.12.1982, bytom Čerešňová ulica 90, 951 78 Kolíňany
(ďalej len „Dlžník"), v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov „ZKR“ vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku konkurznej Súpisová zložka č. 1 – Hnuteľná vec: Popis: Motorové vozidlo značky
RENAULT 306, Druh: osobné motorové vozidlo / 7RHY, Evidenčné číslo: NR508JE, výrobné číslo VIN
VF37ERHYE33006749, rok výroby: 13.4.2000, Stav opotrebovanosti: používaný, Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1 Hodnota : 200,- Eur
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(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Štefan Polyák – KONKURZ - Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená na sumu
200,- EUR (slovom dvesto eur ).
2. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK69 0200 0000 0040 0407 6158. Ak záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
3. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
4. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
5. .Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
6. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
7. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
8. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese pinter@akpinter.sk

JUDr. Tomáš Pintér, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Malec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/53/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/53/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K020241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Malec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/53/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

K020242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Malec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/53/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/53/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka: Slavomír
Malec, nar. 01.12.1975, trvale bytom Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/53/2020 - 23, zo dňa 24.02.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20h of May 2015, as the trustee of the
debtor: Slavomír Malec, date of birth 01.12.1975, address Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice, our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Nitra., proc. no: 28OdK/53/2020 - 23, dated on 24th of
February 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 41/2020 dňa 28.02.2020
Dňom 29.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 41/2020 on 28.02.2020.
Bankruptcy was declared on of 29.02.2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom Géňa 56, 934 05 Levice, Slovenská republika. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office Géňa 56, 934 05 Levice, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

280

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.

K020243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Šárköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 486/4, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/59/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/59/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 20.02.2020, sp.zn: 30OdK/59/2020-20 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Magdaléna Šárköziová, nar. 12.07.1973, bytom Dolná 486/4, 935 63 Čata, Slovenská
republika, a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1321 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 40/2020 dňa 27.2.2020.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 8 ods.
4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení, správca oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu sp.zn.: 23OdK/4/2020 S 1321 v kancelárii
správcu na adrese: Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, 1. posch. počas stránkových hodín v pracovných dňoch
Po-Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo e-mailom na adrese:
anetaponesz@gmail.com.
Ing. Aneta Ponesz, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Šárköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 486/4, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/59/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/59/2020-20
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 20.02.2020, sp.zn: 30OdK/59/2020-20 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Magdaléna Šárköziová, nar. 12.07.1973, bytom Dolná 486/4, 935 63 Čata, Slovenská
republika, a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1321 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 040/2020 dňa 27.2.2020.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení,
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatný preddavok.

Ing. Aneta Ponesz, správca

K020245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Šárköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 486/4, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/59/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/59/2020-20
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potřebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka Magdaléna Šárköziová, nar. 12.07.1973, bytom Dolná 486/4, 935 63 Čata, Slovenská
republika, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.: 30OdK/59/2020-20 zo
dňa 20.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Magdaléna Šárköziová, date of bird 12th of July
1973, residency Dolná 486/4, 935 63 Čata, Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to
inform that by the resolution of the District Court Nitra, No. 30OdK/59/2020-20 dated on 20th of February
2020, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 040/2020 dňa 27.2.2020. Dňom
28.1.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 40/2020 on 27th of
February 2020. Bankruptcy was declared on 28th of February 2020.

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

283

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Ing. Aneta Ponesz, správca, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, Slovenská republika.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: Ing. Aneta Ponesz , trustee, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, Slovak
Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 28.2.2020.

The date 28th of February 2020 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
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hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy, also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by en cashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link:https: //www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29sec. 4
BRA).
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
is alleged incurrency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.

Ing. Aneta Ponesz, správca/trustee

K020246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szomolai Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vadaš 450 / 86B, 945 04 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/65/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/65/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23.5.2019, sp. zn.: 23OdK/41/2019 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 29.5.2019 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 23.5.2019“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –Štefan
Szomolai, nar. 28.09.1983, bytom Vadaš 450/86B, Komárno- Nová Stráž (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod číslom S 1431 (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
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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 šetrenie, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie
majetku Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu
a zložili zálohu na trovy šetrení.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K020247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pécs Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákócziho ul. 238 / 26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/194/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/194/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Jana Fülöpová, správca dlžníka Marek Pécs, nar. 06.06.1980, bytom Komárno, Rákocziho č. 238/26, sp. Zn.:
27OdK/194/2018 týmto vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu všeobecnej podstaty :
Typ majetku

Podstata

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Názov

Súpisová
hodnota
(EUR)

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti PÉCS
a FAMILY s.r.o.,IČO:48079031, so sídlom Baštová 6,
945 01 Komárno
5 000 EUR

Dátum
zapísania

Dátum
vylúčenia

Dôvod
vylúčenia

02.12.2019

02.03.2020

§167p ods.2
ZKR

Majetok je vylúčený zo spisu ku dňu 2.3.2020, z dôvodu, že sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom kole a taktiež o tento majetok neprejavil v zákonnej lehote záujem žiaden z prihlásených veriteľov.
Predmetný majetok v súlade a ust. § 167p ZKR prestal podliehať konkurzu.
Ing. Jana Fülöpová, správca
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K020248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masná Beata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnótiho 2805 / 42, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku – 2. kolo ponukového konania
Správca dlžníka: Beata Masná, nar. 25.11.1971, bytom Radnótiho 42/2 946 03 Kolárovo , štátny občan SR
(ďalej len „Dlžník“), vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka .
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky sú hnuteľné veci Dlžníka, predávané samostatne, zapísané v súpise všeobecnej podstaty
a to:
·
·

1. Televízny prijímač, rok výroby: 1996 , hodnota 150 Eur
2. Mobilný telefón, hodnota 50 EUR

Podmienky ponukového konania:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE –KONKURZ 32OdK/30/2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu Ing. Jana Fülöpová,
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod
na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 2.kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade
zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh kúpnej ceny za špecifikovaný hnuteľný majetok;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú
kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka
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Záujemcovia o kúpu špecifikovaného hnuteľného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť
zábezpeku na kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN:SK96 0900
0000 0002 3347 3298, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu
najneskôr do14:00 hod. dňa, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej
zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa
uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy. Zábezpeku zloženú záujemcom,
ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to
bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.
Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní od otvorenia obálok.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu hnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok
s ponukami uskutoční správca. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas,
či obsahuje všetky náležitosti podľa zverejnených podmienok a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. §167r ods.2
ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel,
právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom
konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že
oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného
záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom
ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená zábezpeka úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K020249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Sebestyén
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kalváriou 7, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/276/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Branislav Sebestyén, nar. 29.05.1978, bytom: Pod Kalváriou 7, Nové Zámky (ďalej tiež ako
"dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako
"ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje
náklady konkurzu.
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V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 28.02.2020
JUDr. Marián Dobiš, správca

K020250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Barkóczy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 446/9, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/235/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/235/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn.
S 1321, správca konkurznej podstaty dlžníka – Patrik Barkóczy, nar. 18.1.1989, bytom Dolná 446/9, 935 63 Čata,
Slovenská republika, pod spisovou značkou správcovského spisu 28OdK/235/2019 S1321, oznamuje, že 1. kolo
verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 14.2.2020 na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden
záujemca.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K020251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Barkóczy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 446/9, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/235/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/235/2019
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 – Patrik
Barkóczy, nar. 18.1.1989, bytom Dolná 446/9, 935 63 Čata, Slovenská republika, pod spisovou značkou
správcovského spisu 28OdK/235/2019 S1321, v súlade s ust. § 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. 21/2020 dňa 31.1.2020.
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
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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 28OdK/235/2019 - neotvárať", do 17.3.2020 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a
hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 17.3.2020 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 17.3.2020
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 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) 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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K020252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daško Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 82, 935 75 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/236/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 25.02.2020
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Prihlásená suma spolu: 201,27 €

Správca v zmysle ust. §-u 28 ods. 3 zák. č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 28.02.2020
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K020253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eckertová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Mikszátha 1273 / 13, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/57/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/57/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka: Ingrid Eckertová nar. 23.08.1977, bytom K.
Mikszátha 1273/13, 936 01 Šahy, podnikajúci pod obchodným menom: Ingrid Eckertová - OZ DROGÉRIA, IČO:
41 486 528, s miestom podnikania K. Mikszátha 1273/13, 936 01 Šahy, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 04.05.2011, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava,
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IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, v konkurznom konaní vedenom OS
Nitra pod č. k. 29OdK/57/2020, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 41/2020 dňa 28.
februára 2020 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie
od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred si dohodnúť na tel. +421 911 667 290, alebo e-mailom na adrese
tomas.christov@gmail.com.
Ing. Tomáš Christov – správca

K020254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eckertová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Mikszátha 1273 / 13, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/57/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/57/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Tomáš Christov, správca dlžníka Ingrid Eckertová nar. 23.08.1977, bytom K. Mikszátha 1273/13, 936 01
Šahy, podnikajúci pod obchodným menom: Ingrid Eckertová - OZ DROGÉRIA, IČO: 41 486 528, s miestom
podnikania K. Mikszátha 1273/13, 936 01 Šahy, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.05.2011,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, v zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že číslo
bankového účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí prihlásenej pohľadávky konkurzných veriteľov je
IBAN: SK68 1100 0000 0029 4506 3034. Ako variabilný symbol uveďte číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok, v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť sp. zn. 29OdK/57/2020. Aby bolo popretie veriteľom
účinné, je potrebné doručiť podanie na predpísanom tlačive.

Ing. Tomáš Christov – správca

K020255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 280/15, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/273/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/273/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: 27OdK/273/2019-17 zo dňa
30.12.2019 ustanovená za správcu majetku dlžníka Imrich Nagy, nar. 11.12.1973, Družstevná 280/15, 945 01
Komárno.
(ďalej ako „Dlžník“).

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.“
V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Imrich Nagy, nar.
11.12.1973, Družstevná 280/15, 945 01 Komárno končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Imrich Nagy, nar. 11.12.1973,
Družstevná 280/15, 945 01 Komárno pod sp. zn.: 27OdK/273/2019, zrušuje.

V Nových Zámkoch 28.02.2020
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K020256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatošová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 867 / 8, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/59/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/59/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný deň v
pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je
vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0907 224 552 alebo 035/6401813.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K020257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatošová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 867 / 8, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1989
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/59/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/59/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Renáta Lakatošová, nar. 07.05.1989, bytom Borová 867/8, 949 01
Nitra - Staré Mesto, 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
Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN SK29 0900 0000 0051 5039 1118, 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.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K020258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bušai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Preseľany nad Ipľom 121, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/200/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/200/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca dlžníka Štefan
Bušai, nar. 24.07.1962, bytom Preseľany nad Iplom 121, 936 01 Šahy (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná zabezpečená pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ – Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, Šahy, SR, IČO: 307513
Prihlásená suma – 200,01 €
V Nitre dňa 28.02.2020
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K020259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Csákváriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľanová 21/2829, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.3.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/70/2019 S423
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 04.03.2020

Okresný súd Nitra
23OdK/70/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 4.6.2019, č.k. 23OdK/70/2019,
konkurz na dlžníka Ingrid Csákváriová, nar. 11.03.1975, bytom Ľanová 2829/21, 940 02 Nové Zámky. Súčasne
bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.6.2019, č. OV 111/2019, č. zverejnenia K049570.
Dlžník v minulosti podnikal pod obchodným menom Ingrid Csákváriová, miesto podnikania S.H. Vajanského 35,
940 01 Nové Zámky, IČO: 40059286, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 7.8.2009.
Dlžníčka uviedla v zozname majetku, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu aj nasledovný majetok :
Typ
majetku

Názov

Druh
pozemku

Výmera Katastrálne
Číslo LV
[m2]
územie

Pozemok
na ktorom Zastavané
Pozemok
sa
plochy
a 1055
C KN
nachádza nádvoria
stavba
Pozemok
na ktorom Zastavané
Pozemok
sa
plochy
a 23
C KN
nachádza nádvoria
stavba
Pozemok Priľahlá
C KN
záhrada
Typ
majetku

Názov

Stavba

Rodinný
dom

Stavba

Garáž

Ťarchy

Číslo
parcely

Podiel
dlžníka
B/1

7039/1

BSM
s manželom
1/1

7039/2

BSM
s manželom
1/1

pod Poznámka
Bez zápisu

Nové
Zámky

329

Bez zápisu
Nové
Zámky

329

BSM
Bez zápisu
s manželom
1/1
Podiel
Súpisné Na parcele Katastrálne Číslo listu
Obec
dlžníka pod Poznámka
číslo
č.
územie
vlastníctva
B/1
Stavba postavená niekedy v roku 1932 –
medzivojnové obdobie. Dom je obývaný
a obývateľný, avšak nemá kanalizáciu,
nemá mestskú vodu, nemá plynovú
BSM
prípojku, nemá prístupovú cestu, len poľnú
Nové
Nové
2829
7039/1
329
s manželom cestu, je to pri rieke Nitra a preto bol dva
Zámky
Zámky
1/1
krát vytopený pri povodni. Dom je
rekonštruovaný len tak, že sú zaliate
betónové podlahy. Na dome boli exekúcie
a exekútorom sa nepodarilo odpredať dom
v povodňovej oblasti.
BSM
Nové
Nové
Stav viď poznámku vyššie
9184
7039/2
329
s manželom
Zámky
Zámky
1/1
Pod por. č. 1 - ISTROBANKA, a.s., Bratislava (IČO 31 331 491), zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky
podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam ZN-Hy č.014/131/2005 zo dňa 27.10.2005 pre
nehnuteľnosti pozemky parc.č.7039/1, 7039/2, 7040/1 a stavby rodinný dom s.č. 2829 na parc.č. 7039/1, garáž s.č.
9184 na parc.č.7039/2 vo vlastníctve Csákvári Imrich r.Csákvári a Ingrid r.Ďuríčeková, podľa V 5679/2005 zo dňa
3.1.2006-vz.20/06.
Záhrada

1031

Nové
Zámky

329

7041/1

Pod por. č. 2 - Mesto Nové Zámky vydáva rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 8138/2011 zo dňa 14.9.2011,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2011 na nehnuteľnosť parc. č. 7040/1 v celosti - Z 5782/11 vz 3043/11. Pod
por. č. 1 - Mesto Nové Zámky vydáva rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - na zabezpečenie
daňového nedoplatku, právoplatné dňa 5. 10. 2017, so zákazom nakladať s nehnuteľnosťou, na pozemok parcela
CKN č. 7039/1 v celosti, Z-6766/2017 - č. zmeny 4192/2017.
Pod por. č. 1 - Mesto Nové Zámky vydáva rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - na
zabezpečenie daňového nedoplatku, právoplatné dňa 5. 10. 2017, so zákazom nakladať s nehnuteľnosťou, na
pozemok parcela CKN č. 7039/1 v celosti, Z-6766/2017 - č. zmeny 4192/2017.

Dlžník si v zmysle ust. § 166d zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), uplatnil na
vyššie popísanú nehnuteľnosť nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec, pričom z ust. § 166d
ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je okrem rodinného domu aj
jeho príslušenstvo vrátane zastavaného a priľahlého pozemku.
V zmysle ust. § 166d ods. 2 ZKR, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva má každý z bezpodielových
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle § 1 nariadenia vlády č. 45/2017 Z. z. sumu
10.000,00 €. V danom prípade každý z manželov má nárok na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v sume
10.000,00 €.
V zmysle ust. § 167n ods.2 ZKR pri byte alebo dome, v ktorom má dlžník hlásený trvalý pobyt, najnižšie
podanie nesmie byť nižšie ako ustanovuje osobitný predpis.
V zmysle ust. § 167o ods.1 ZKR obydlie dlžníka môže správca speňažiť iba dražbou za primeraného použitia
osobitného predpisu.
V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR, „obydlie Dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po
odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti
pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia Dlžníka určí odhadom správca, ak však ktorýkoľvek veriteľ
predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby,
vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť
náklady speňaženia“.
V zmysle ust. § § 167k - Zabezpečený veriteľ
(1) Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ.
(2) Ak sa prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z
neho možno predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom.
Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha konkurzu, sa posúdi podľa znaleckého posudku,
ktorého vypracovanie zabezpečí správca na podnet a náklady neskoršieho zabezpečeného veriteľa. Ak
neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezloží preddavok na trovy znaleckého
posudku, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu.
(6) Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy
na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva.
Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha konkurzu, sa posúdi podľa znaleckého
posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na náklady konkurzu. Do času, kým takýto znalecký posudok
nie je vyhotovený, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Ak v konkurznej podstate nie sú
peňažné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku, správca zabezpečí jeho vyhotovenie, ak
ktorýkoľvek veriteľ zloží preddavok na trovy znaleckého posudku.
Ku dňu zverejnenia tejto výzvy si zabezpečenú pohľadávku neprihlásil ani jeden zabezpečený veriteľ. Veriteľ
Mesto Nové Zámky si prihlásil pohľadávku ako jediný veriteľ, avšak len ako pohľadávku nezabezpečené v sume
91,98 €.
Na výzvu správcu oznámil právny nástupca zabezpečeného veriteľa v prvom poradí Československá
obchodná banka, a.s., že výška zabezpečenej pohľadávky činí sumu 8.757,70 €, avšak si túto pohľadávku
neprihlásil.
Z uvedeného vyplýva, že obydlie Dlžníka, na ktoré si Dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia možno
speňažiť len dražbou za cenu podľa osobitného prepisu a iba v tom prípade, pokiaľ po odpočítaní nákladov
speňaženia týkajúcich sa tohto majetku (§167t ZKR vrátane nákladov na dražbu) možno Dlžníkovi poskytnúť zo
speňaženia sumu 10.000,00 € a aj jeho manželovi sumu 10.000,00 € postupom podľa ZKR a aspoň z časti
uspokojiť pohľadávky prihlásených veriteľov.
Majetok bol podľa zápisov na liste vlastníctva a aj podľa údajov doložených dlžníkom vedené exekúcie, pričom
tieto boli neúspešné vzhľadom na povodňovú oblasť. Je teda zrejmé, že aj v prípade, ak by hodnota
zabezpečeného majetku presiahla hodnotu ťarchy a z toho dôvodu by mohla tvoriť konkurznú podstatu,
nedosiahla by hodnotu, aby bolo možné uspokojiť nepostihnuteľnú hodnotu obydlia oboch manželov (spolu
20.000,00 €) uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Na základe vyššie uvedených skutočností, ak žiadny z veriteľov nepredloží správcovi znalecký posudok na
vyššie popísanú domovú nehnuteľnosť vrátane zastavaného a priľahlého pozemku, podľa ktorého hodnota tejto
nehnuteľnosti bude dostatočne vysoká, aby spĺňala vyššie popísané podmienky speňažovania v lehote do 30 dní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, správca tento majetok nezapíše do konkurznej podstaty a v prípade
dôvodov na skončenie konkurzu konkurz ukončí bez speňažovania tohto majetku.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K020260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuracinová Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapince 48, 951 24 Kapince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/186/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/186/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 30OdK/186/2019 na majetok
dlžníka: Lýdia Kuracinová, nar. 01.04.1972, bytom Kapince 48, 951 24 Kapince, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR)
oznamujem, že:
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok a preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Lýdia Kuracinová, nar. 01.04.1972, bytom Kapince 48,
951 24 Kapince k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K020261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Kuželová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podbrežná 772/7, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/236/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/236/2019
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

Mgr. Peter Páll, správca dlžníka: : Veronika Kuželová , nar. 09.10.1976, bytom Podbrežná 772/7, 946 56
Dulovce počas svojej funkcie správcu zistil v zmysle ust. §-u 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku. Na základe týchto skutočností, správca v zmysle ust. §-u 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: : Veronika Kuželová , nar. 09.10.1976, bytom Podbrežná 772/7, 946 56 Dulovce, sp. zn.
32OdK/236/2019 končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Veronika Kuželová , nar. 09.10.1976, bytom
Podbrežná 772/7, 946 56 Dulovce, sp. zn. 32OdK/236/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre, dňa 28.02.2020
Mgr. Peter Páll, správca

K020262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bušai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Preseľany nad Ipľom 121, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/200/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/200/2019
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie súpisových zložiek a vytvorenie súpisu oddelenej podstaty
Uznesením 28OdK/200/2019-23 zo dňa 13.09.2019 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Štefan
Bušai, nar. 24.07.1962, bytom Preseľany nad Iplom 121, 936 01 Šahy a ustanovil mňa Mgr. Viliama Kolenčíka za
správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 182/2019 dňa
20.09.2019.
Dňa 28.02.2020 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok zabezpečená pohľadávka veriteľa Mesto Šahy.
V súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) preraďujem súpisové zložky č. 1,2 a 3 zo súpisu všeobecnej podstaty do oddelenej
podstaty a zároveň zverejňujem súpis oddelenej podstaty majetku dlžníka nasledovne,:
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa
·
·
·

v 1. poradí Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, Šahy, SR, IČO: 307513
čísla zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: : 6
druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, zabezpečená suma: 200,01 EUR,

súpisová zložka majetku:
zl. č.
1
2
3

okres
Levice
Levice
Levice

obec
Šahy
Šahy
Šahy

kat. úz.
Preseľany nad Ipľom
Preseľany nad Ipľom
Preseľany nad Ipľom

LV reg. parcela
37 "C"
139
37 "C"
140
37

druh
zast. plocha a nád.
záhrada
Rodinný dom

súp.č. výmera v m2 podiel vlastník súp. hod.
524
1/1
dlžník 5 240,00 €
395
1/1
dlžník 3 950,00 €
121
1/1
dlžník 8 000,00 €

Dlžník si v návrhu na vyhlásenie konkurzu uplatnil na súpisové zložky č. 1 a 3 nepostihnuteľnú hodnotu obydlia
v zmysle § 166d ods. 1 ZKR.
Ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo má prednosť pred
nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka v zmysle § 166d ods. 3 ZKR.
V Nitre dňa 28.02.2020
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Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K020263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, 936 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Dunajškrob Starch, a.s., Komenského 74, 936 01 Štúrovo, IČO: 35 958
511, č.k.: 27K/2/2016, v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že
k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer
zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa Ministerstvo
hospodárstva SR, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre dotknutého zabezpečeného veriteľa a
pohľadávok proti podstate k dispozícii v kancelárii správcu.

veriteľov

V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, 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.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa
Ministerstvo hospodárstva SR, v Obchodnom vestníku, už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si
prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť.
v Nitre dňa 28.02.2020
JUDr. Ladislav Barát
správca

K020264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alfréd Sándor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská cesta 578/7, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/216/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/216/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Mgr. Peter Páll, správca dlžníka: Alfréd Sándor, nar. 11.11.1960, bytom Mederská cesta 578/7, 946 19 Číčov
počas svojej funkcie správcu zistil v zmysle ust. §-u 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na
základe týchto skutočností, správca v zmysle ust. §-u 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že
vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Alfréd Sándor, nar. 11.11.1960, bytom Mederská cesta 578/7, 946 19 Číčov, sp. zn. 28OdK/216/2019 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Alfréd Sándor, nar. 11.11.1960, bytom
Mederská cesta 578/7, 946 19 Číčov, sp. zn. 28OdK/216/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre, dňa 28.02.2020
Mgr. Peter Páll, správca

K020265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, 936 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Dunajškrob Starch, a.s., Komenského 74, 936 01 Štúrovo, IČO: 35 958
511, č.k.: 27K/2/2016, v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že
k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer
zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa Privatbanka, a.s., so
sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre dotknutého zabezpečeného veriteľa a
pohľadávok proti podstate k dispozícii v kancelárii správcu.

veriteľov

V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, 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.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa
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Privatbanka, a.s. v Obchodnom vestníku, už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási
pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť.
v Nitre dňa 28.02.2020
JUDr. Ladislav Barát
správca

K020266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrbová Patrícia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šahy 2, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/215/2017 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/215/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu, zo dňa 27.04.2017, sp. zn.: 31OdK/215/2017 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 29.12.2017 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 27.04.2017“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Patrícia
Vrbová, nar. 18.8.1987, bytom Hontianska cesta 2 Šahy, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“). Týmto
uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so
sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej
len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Patrícia Vrbová, nar.
18.8.1987, bytom Hontianska cesta 2 Šahy, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Patrícia Vrbová, nar. 18.8.1987, bytom
Hontianska cesta 2 Šahy, Slovenská republika, zrušuje.
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Ing. Jana Fülöpová, správca

K020267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hengerics Judit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná cesta 2326/28, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/19/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/19/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu, zo dňa 17.01.2018, sp. zn.: 32OdK/19/2018 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 24.01.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 17.01.2018“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Judit
Hengerics, nar. 16.11.1961, bytom Okružná cesta 28, Komárno 94501, Slovenská republika (ďalej len
„Dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová,
správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1431 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Judit Hengerics, nar.
16.11.1961, bytom Okružná cesta 28, Komárno 94501, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Judit Hengerics, nar. 16.11.1961, bytom
Okružná cesta 28, Komárno 94501, Slovenská republika , zrušuje.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K020268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šabo Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 2004 / 10, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/40/2017 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/40/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27OdK/40/2017
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu, zo dňa 27.09.2017, sp. zn.: 27OdK/40/2017 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 04.10.2017 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 27.09.2017“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Andrej
Šabo, nar. 04.07.1991, bytom Brezová 10, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“).
Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so
sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej
len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Andrej Šabo, nar.
04.07.1991, bytom Brezová 10, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Andrej Šabo, nar. 04.07.1991, bytom
Brezová 10, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika, zrušuje.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K020269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudry Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vráble 186, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1979
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/3/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/3/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Zdenko Kudry, nar. 18.08.1979, bytom
Horný Ohaj 186, 952 01 Vráble, podnikajúci pod obchodným menom Zdenko Kudry, s miestom podnikania
Horný Oháj 186, 952 01 Vráble, IČO: 47 878 746, týmto oznamuje súpis nehnuteľných vecí dlžníka patriacich do
všeobecnej podstaty majetku dlžníka :

Por. č. Popis

Kat. územie

LV Výmera (m2)

1.

Lužianky

60 372

Zastavaná plocha a nádvorie

Par. č. Spoluvlastnícky podiel
pod B 31: 13/4704
93/1
pod B 56: 65/23520

Súpisová hodnota (€)
10,00
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Lužianky

60 súp. č. 297

93/1

pod B 31: 13/4704
pod B 56: 65/23520

Deň vydania: 04.03.2020

40,00

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K020270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Lehocký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 2953/2C, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/267/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/267/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: 32OdK/267/2019-20 zo dňa
19.12.2019 ustanovená za správcu majetku dlžníka Viliam Lehocký, nar. 14.8.1950, bytom Krčméryho 2953/2C,
949 01 Nitra .
(ďalej ako „Dlžník“).

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.“
V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Viliam Lehocký, nar.
14.8.1950, bytom Krčméryho 2953/2C, 949 01 Nitra končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Viliam Lehocký, nar. 14.8.1950, bytom
Krčméryho 2953/2C, 949 01 Nitra pod sp. zn.: 32OdK/267/2019, zrušuje.

V Nových Zámkoch 28.02.2020
JUDr. Zuzana Szabóová, správca
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K020271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Godová Karolína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľníckej školy 49/24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/43/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/43/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 12.2.2020
v právnej veci č.k. 27OdK/43/2020 majetok dlžníka :
Karolína Godová, nar. 17.02.1962, bytom Komárno,Roľníckej školy č. 873/49 týmto
oznamujem
, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu vedeného
vo veci č.k. 27OdK/43/2020 v kancelárii správcu na adrese: ul. M. R. Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky, v
pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadame podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo emailom: judrjaromirvalent@stonline.sk, príp. telefonicky na tel. č: 0907 734 692.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : JUDr. Jaromír Valent , ul. M. R. Štefánika 4,
940 01 Nové Zámky.

JUDr. Jaromír Valent - správca

V Nových Zámkoch dňa 28.2.2020

K020272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Godová Karolína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľníckej školy 49/24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/43/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/43/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 12.2.2020
v právnej veci č.k. 27OdK/43/2020 majetok dlžníka : Karolína Godová, nar. 17.02.1962, bytom
Komárno,Roľníckej školy č. 873/49, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem v právnej veci č. k. 27OdK/43/2020
číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok pre popretie pohľadávky a to na účet vedený v
SLSP, a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905 0295 .
Súčasne upovedomujem veriteľov, že v zmysle § 32 ods. 7 ZKR :
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) na účet správcu v banke, alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;“
§ 32 ods. 19 ZKR : „ Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10.000 eur.“
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 28.2.2020

K020273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparíková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ardanovce 125, 956 06 Ardanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/56/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/56/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 20.2.2020
v právnej veci č.k. 31OdK/56/2020 majetok dlžníka : Marcela Gašparíková, nar. 18.09.1973, bytom 956 06
Ardanovce 125 týmto o z n a m u j e m , že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu vedeného vo veci č.k. 31OdK/56/2020 v kancelárii správcu na adrese: ul.
M. R. Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadame podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo emailom: judrjaromirvalent@stonline.sk, príp. telefonicky na tel. č: 0907 734 692.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : JUDr. Jaromír Valent , ul. M. R. Štefánika 4,
940 01 Nové Zámky.

JUDr. Jaromír Valent - správca

V Nových Zámkoch dňa 28.2.2020

K020274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparíková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ardanovce 125, 956 06 Ardanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/56/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/56/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 20.2.2020
v právnej veci č.k. 31OdK/56/2020 majetok dlžníka : Marcela Gašparíková, nar. 18.09.1973, bytom 956 06
Ardanovce 125, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem v právnej veci č. k. 31OdK/56/2020 číslo bankového
účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok pre popretie pohľadávky a to na účet vedený v SLSP, a.s., IBAN :
SK07 0900 0000 0051 4905 0295 .
Súčasne upovedomujem veriteľov, že v zmysle § 32 ods. 7 ZKR :
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke, alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;“
§ 32 ods. 19 ZKR : „ Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10.000 eur.“
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 28.2.2020

K020275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Stanislav Pobuda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Vozokany 31, 951 82 Veľké Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1985
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/146/2019 S 1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/146/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Mgr. Stanislav Pobuda, nar. 25.06.1985, bytom 951 82 Veľké
Vozokany 31, podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Pobuda, s miestom podnikania 951 82 Veľké
Vozokany 31, IČO: 47 953 811 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len
„ZKR“) zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Vzhľadom na túto skutočnosť správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky ZKR podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d.
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K020276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Malá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 408/4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1956
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/261/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/261/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku
dlžníka: Eva Malá, nar. 29. 08. 1956, bytom: M. R. Štefánika 408/4, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným
menom: Eva Malá, IČO: 40 313 310, s miestom podnikania: M. R. Štefánika 408/4, 934 01 Levice, súpisových
zložiek majetku č. 1 – 8:
č. zl.
1
2
3
4
5
6
7
8

obec
Orovnica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica

k. ú.
Orovnica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica

LV
2239
3412
2910
2910
2910
2910
2910
2910

regis.
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"

parc. č.
1270/2
2190
644/21
644/22
645/2
775
776
1735/1

druh pozemku
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
záhrada
orná pôda

výmera v m2
29
588
16
131
267
741
566
1 567

podiel
1/6
1/6
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

súpisová hodnota
2,00 €
30,00 €
2,00 €
13,00 €
27,00 €
74,00 €
380,00 €
157,00 €

2. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13,
949 01 Nitra, do dňa 16. 03. 2020 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Malá", inak
sa na ňu neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za súbor majetku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
312612019.
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5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
6. Víťaz ponukového konania bude vyhodnotený a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným
záujemcom vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
8. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
9. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K020277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Takácsová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/257/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/257/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
Podstata
majetku
Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Názov
Mobilný telefón značky
Samsung model J6+

Súpisová hodnota
[EUR]
100,-

Deň
zapísania
21.01.2020

Stav
Používaný,
opotrebovaný

Podiel
1/1

Dôvod
zapísania
§167h ods. 1
ZKR

V Nových Zámkoch dňa 28.2.2020
Mgr. Erik Štorek, správca

K020278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Persei Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Búč 155, 946 35 Búč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1973
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/205/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/205/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY O NOVÚ SÚPISOVÚ ZLOŽKU MAJETKU:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Tibor Persei, nar. 08.02.1973, bytom
Búč 155, 946 35 Búč, t.č. Sv. Štefana 57, 943 01 Štúrovo, týmto oznamuje doplnenie súpisu nehnuteľných vecí
patriacich do všeobecnej podstaty majetku dlžníka:
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Por.
č.
12.
13.

Popis
Zastavaná
a nádvorie
Záhrada

plocha

Konkurzy a reštrukturalizácie
Výmera
(m2)

Kat.
územie

LV

Búč

226 464

506/1 1/1

858,40

Búč

226 309

506/2 1/1

571,65

Par. č.

Spoluvlastnícky
podiel

Deň vydania: 04.03.2020
Súpisová hodnota
podiel v €

za

spoluvlastnícky

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K020279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Macko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palkovičova 4275/20, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1974
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/271/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Igor Macko, nar. 29.05.1974, bytom Topoľčany,
Palkovičova č. 4275/20 (ďalej ako „úpadca“), 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. OV 37/2020 dňa 24.02.2020, K017118.

Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:

Typ súpisovej zložky:
P. č. Popis hnuteľnej veci
1
Mobilný telefón Lenovo A536

Hnuteľné veci
Stav opotreb.
použitá

Pribl. rok výroby
2014

Súpisová hodnota
50,00

Poznámka.
žiadna

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec:
· Mobilný telefón Lenovo A536, rok výroby 2014.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 27OdK/271/2019 – 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 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 50,00 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. 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 overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
27OdK/271/2019 – a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K020280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotruch Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jacovce ..., 956 21 Jacovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/269/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/269/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
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: Peter Kotruch, nar. 28.10.1953, 956 21 Jacovce, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 24.02.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Československá obchodná banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.

IČO:
00001350
00001350
00001350
00001350

Ulica:
Radlická
Radlická
Radlická
Radlická

Číslo:
333/150
333/150
333/150
333/150

Obec
Praha
Praha
Praha
Praha

PSČ:
150 57
150 57
150 57
150 57

Štát
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika

Prihlásená suma – Celková suma
8 494,33 €
2 263,44 €
662,92 €
1597,49 €

JUDr. Ondrej Brláš, správca
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K020281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Deszat Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňov 512, 941 41 Bešeňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/231/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/231/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
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: Ladislav Deszat, nar. 28.03.1967, bytom Bešeňov 512, 941 41 Bešeňov, týmto v súlade s ust. § 167l ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 20.02.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,

a.s.
a.s.
a.s.
a.s.

IČO:
35776005
35776005
35776005
35776005

Ulica:
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska

Číslo:
21
21
21
21

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ:
814 99
814 99
814 99
814 99

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
66,38 €
563,08 €
315,58 €
60,00 €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K020282
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
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, podnikajúci pod obchodným menom:
Marek Miezga, s miestom podnikania 935 05 Bohunice 37, IČO: 50 284 126, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 20.02.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

PSČ: Štát

Prihlásená suma – Celková suma
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Bratislava 85102 Slovenská republika 31 758,86 €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K020283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Živojinovová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 1637/3, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/192/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/192/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
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: Mária Živojinovová, nar. 01.05.1951, Orechová 1637/3, 941 10 Tvrdošovce, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 24.02.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
BENCONT COLLECTION, a. s. 47967692 Vajnorská 100/A Bratislava 831 04 Slovenská republika 200 €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K020284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svorad Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 428 / 30, 956 11 Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Geňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/54/2020 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/54/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca dlžníka: Stanislav
Svorad, nar. 8.11.1953, Štúrova 428/30, 956 11 Ludanice, Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Nitra, sp. zn. 30OdK/54/2020 - 24, zo dňa 20.2.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje konkurz na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the trustee of the
debtor: Stanislav Svorad, nar. 8.11.1953, Štúrova 428/30, 956 11 Ludanice, our duty is to inform you that with
the resolution of the District Court Nitra, proc. no: . 30OdK/54/2020 - 24, dated on 22th of February 2020
bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2020. Týmto dňom súd vyhlásil
konkurz na úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra I became valid on 28th of February 2020. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr.
Lucia Kolníková, správca, so sídlom Géňa 56, 934 05 Levice, Slovenská republika. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address JUDr. Lucia Kolníková,
správca, trustee, with its seat of the office Géňa 56, 934 05 Levice, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.

K020285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svorad Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 428 / 30, 956 11 Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Geňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/54/2020 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/54/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený
v ČSOB, a. s., číslo účtu/IBAN: SK15 7500 0000 0040 2774 5617. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
JUDr. Lucia Kolníková, správca

K020286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svorad Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 428 / 30, 956 11 Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Geňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/54/2020 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/54/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: Géňa 56, 934 05 Levice v úradných hodinách od 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovú adresu
lucia@kolnikova.com, alebo na čísle telefónu 0910 984 849.
JUDr. Lucia Kolníková, správca
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K020287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Yustyna Shtefura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 419/59, 951 87 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/57/2020 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/57/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Peter Páll , správca dlžníka: Yustyna Shtefura, nar. 26.07.1969, bytom Hlavná 419/59, 951 87 Zlaté
Moravce,týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra,
a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou formou: e-mail:
pall@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/408 300.

V Nitre dňa 28.02.2020
Mgr. Peter Páll, správca

K020288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Yustyna Shtefura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 419/59, 951 87 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/57/2020 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/57/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Mgr. Peter Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Yustyna Shtefura, nar. 26.07.1969, bytom Hlavná
419/59, 951 87 Zlaté Moravce, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok prihláseným veriteľom. Kauciu možno zložiť do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie správcom podľa
rozhodnutia príslušného orgánu.

Číslo účtuIBAN:SK94 1100 0000 0029 4507 4788, vedený v Tatra banke, a.s.
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Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky
vždy zdôvodniť, 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.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € 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.

V Nitre dňa 28.02.2020
Mgr. Peter Páll, správca

K020289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARDO SR domáce spotrebiče s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 524 565
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2017 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu oznamuje v súlade s ust. § 28 ods.3 ZKR, že do kancelárie správcu bola doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa VÚB Leasing, a.s. so sídlom
Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31318045 v celkovej výške 3.879,81 EUR, ktorú zapísal do zoznamu
pohľadávok.
V Nitre, dňa 28.02.2020

K020290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benický Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
t.č. Mochovská 3458/32, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/270/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/270/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Jozef Benický, nar. 23.04.1952, trvalý pobyt 934 01 Levice, t.č. bytom Mochovská
3458/32, 934 05 Levice v konkurznom konaní č. k. 28OdK/270/2019 v súlade s §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len
„ZKR“) zverejňuje súpis majetku patriaci do konkurznej podstaty dlžníka. Do súpisu majetku všeobecnej podstaty
bol zapísaný nasledovný majetok:

Číslo
súpisovej
zložky
majetku 1.

Druh
súpisovej
zložky majetku

Mena

Súpisová hodnota/
Číslo účtu/ IBAN
zostatková suma

EUR

390,09

Pohľadávka z účtu

Banka

Druh
súpisovej
zložky majetku

Pohľadávka z účtu

Mena

Súpisová hodnota/
Číslo účtu/ IBAN
zostatková suma

Banka

222,02

Druh
súpisovej
zložky majetku

Mena

Súpisová hodnota/
Číslo účtu/ IBAN
zostatková suma
750,04

Mena

Súpisová hodnota/
Číslo účtu/ IBAN
zostatková suma

Číslo
súpisovej
zložky
majetku 5.

Druh
súpisovej
zložky majetku

Mena

Súpisová
hodnota/Celková
suma

EUR

1500

Banka

Deň
zapísania

Dôvod zapísania

Slovenská sporiteľňa, a.s., so
§ 167h ods. 1 zákona
SK72 0900 0000 0002 2246 sídlom: Tomášikova 48, 832 37
28.02.2020 č.7/2005 Z.z o konkurze
1902
Bratislava, Slovenská republika,
a reštrukturalizácii
IČO: 00 151 653

Druh
súpisovej
zložky majetku

4.001,29

Dôvod zapísania

Pohľadávka z účtu/vkladnej knižky

Číslo
súpisovej
zložky
majetku 4.

CZK

Deň
zapísania

Slovenská sporiteľňa, a.s., so
§ 167h ods. 1 zákona
SK44 0900 0000 0051 2124 sídlom: Tomášikova 48, 832 37
28.02.2020 č.7/2005 Z.z o konkurze
8750
Bratislava, Slovenská republika,
a reštrukturalizácii
IČO: 00 151 653

Číslo
súpisovej
zložky
majetku 3.

EUR

Dôvod zapísania

Slovenská sporiteľňa, a.s., so
§ 167h ods. 1 zákona
SK 60 0900 0000 0002 2103 sídlom: Tomášikova 48, 832 37
28.02.2020 č.7/2005 Z.z o konkurze
3017
Bratislava, Slovenská republika,
a reštrukturalizácii
IČO: 00 151 653

Číslo
súpisovej
zložky
majetku 2.

EUR

Deň
zapísania

Pohľadávka z účtu/vkladnej knižky

Banka

Deň
zapísania

Dôvod zapísania

Tatra banka, a.s., so sídlom:
§ 167h ods. 1 zákona
SK97 1100 0000 0019 1556 Hodžovo námestie 3, 811 06
28.02.2020 č.7/2005 Z.z o konkurze
0190
Bratislava, Slovenská republika,
a reštrukturalizácii
IČO: 00 686 930
Iná majetková hodnota

Popis:

Poisťovňa

Deň
zapísania

Dôvod zapísania

Uzatvorené
Poistenie Poisťovňa Poštovej banky,
pohrebných nákladov poistnou a.s., so sídlom: Prievozská 2/B,
§ 167h ods. 1 zákona
zmluvou
č.
1120047038, 824
64
Bratislava,
IČO: 28.02.2020 č.7/2005 Z.z o konkurze
začiatok
poistenia
dňa 31 405 410,
Slovenská
a reštrukturalizácii
18.06.2011
republika
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V Nových Zámkoch dňa 28 .02.2020
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K020291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kinga Olajosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. gen. Klapku 2962/36, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/265/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/265/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka Kinga Olajosová, nar. 05.01.1989, bytom 945 01 Komárno, Ul. gen. Klapku 2962/36 (ďalej len
"dlžník"), vyhlasuje v zmysle § 167n ods. 1 druhá veta, § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií:

I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 768
Obec: Veľké Kosihy
Štát:
Názov katastrálneho územia: Veľké Kosihy

SR

Číslo LV: 127
Parcelné číslo reg. C: 256/26
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4

Typ
Druh pozemku: záhrada

súpisovej

zložky:

Výmera (m2): 564
Obec: Veľké Kosihy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát:
Názov katastrálneho územia: Veľké Kosihy

SR

Číslo LV: 127
Parcelné číslo reg. C: 256/27
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4

Typ
Popis
Obec: Veľké Kosihy

súpisovej
stavby:

zložky:
rodinný

Stavba
dom

Štát:
Ulica:

SR

Orientačné
Názov katastrálneho územia: Veľké Kosihy

číslo:

Číslo LV: 127
Súpisné
Parcelné
číslo
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4

číslo:
reg.

C:

80
256/26

Súpisová hodnota súboru majetku (aj mena): 4875.- EUR

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční len ako súboru za najvyššiu ponuku, minimálne však za
súpisovú hodnotu; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je
oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE súbor majetku Kinga Olajosová – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK9211110000001223516105, vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do
15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po podpise
kúpnej zmluvy.
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prevodom vlastníckeho práva a s prevzatím predmetu kúpy znáša
úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma
na kúpnu cenu v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Leviciach, dňa 28.2.2020

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca 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

323

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

K020292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kinga Olajosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. gen. Klapku 2962/36, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/265/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/265/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka Kinga Olajosová, nar. 05.01.1989, bytom 945 01 Komárno, Ul. gen. Klapku 2962/36 (ďalej len
"dlžník"), vyhlasuje v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí
Popis: osobné motorové vozidlo FORD PUMA, EČV: KN-026EG, VIN: WF0CXXGAECWY28081, strieborná
metalíza svetlá, r.v. 1998
stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná,
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 800.- EUR

úpadcu:

1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku, minimálne však za súpisovú hodnotu;
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť
všetky predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE OMV Kinga Olajosová – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia 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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Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK9211110000001223516105, vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 11.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
Miesto prevzatia predmetu kúpy: 945 01 Komárno, Ul. gen. Klapku 2962/36
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prepisom na príslušnom dopravnom inšpektoráte a s prevzatím
predmetu kúpy znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím predmetu kúpy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma
na kúpnu cenu v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Leviciach, dňa 28.2.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K020293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Anetta Kotryová rod.Uhrinová, podnikajúca pod
obchodným menom Anetta Kotryová, K-DESIGN,
IČO: 41646193, s miestom podnikania Viničky 5,
949 01 Nitra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničky 37/5, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/53/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/53/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra spisová značka 29OdK/53/2020, zo dňa 21.02.2020 bol JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce , zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1828 ustanovený za
správcu konkurznej podstaty dlžníčke Anetta Kotryová rod.Uhrinová nar.01.10.1968, bytom Viničky 37/5, 949 11
Nitra, podnikajúci pod obchodným menom Anetta Kotryová, K-DESIGN, IČO: 41646193, s miestom podnikania
Viničky 5, 949 01 Nitra. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 27.02.2020 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.02.2020. V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamujem, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, a to v čase
stránkových hodín v pracovných dňoch od 7:00 hod do 13:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu prosím vopred
nahlásiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovej adrese: judr.peterbojda@gmail.com alebo
telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0904 925 845.
V Nitre, dňa 28.02.2020

JUDr.Peter Bojda

K020294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Anetta Kotryová rod.Uhrinová, podnikajúca pod
obchodným menom Anetta Kotryová, K-DESIGN,
IČO: 41646193, s miestom podnikania Viničky 5,
949 01 Nitra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničky 37/5, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/53/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/53/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 8480/2015 zo dňa 20.5.2015 ako správca úpadcu: Anetta Kotryová
rod.Uhrinová nar.01.10.1968, bytom Viničky 37/5, 949 11 Nitra. (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/53/2020 zo dňa 21.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené dňa 27.02.2020 v Obchodnom vestníku SR a
nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2020. Veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.Peter Bojda,
Správca, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 29OdK/53/2020.
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: 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. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo
sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak
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 (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení
v zozname záväzkov Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 8480/2015 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Anetta Kotryová girl´s surname Uhrinová born 01.10.1968, address Viničky 37/5, 949 11
Nitra, Slovakia (hereinafter referred to as "debtor") I´m obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Nitra, No. 29OdK/53/2020 dated on 21.02.2020 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt's estate. This resolution of the District Court was published on 27.02.2020. This resolution became valid
and enforceable on 28.02.2020. 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 to the bankruptcy trustee to the address:
JUDr.Peter Bojda, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovakia. In one copy creditors lodge their
claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the No.
29OdK/53/2020. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied
only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in
the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The application must be submitted on a
pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic
requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature. 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. In the application of conditional claim must be stated also the fact on
which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends. 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. 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
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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 . 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. Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional
claim"); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim. 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. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into
consideration. 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. The submission, by which the
claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected. 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 and who are not listed in the Debtor´s list of commitments.
V Nitre dňa 28.02.2020

JUDr.Peter Bojda

K020295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Anetta Kotryová rod.Uhrinová, podnikajúca pod
obchodným menom Anetta Kotryová, K-DESIGN,
IČO: 41646193, s miestom podnikania Viničky 5,
949 01 Nitra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničky 37/5, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/53/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Anetta Kotryová rod.Uhrinová nar.01.10.1968, bytom
Viničky 37/5, 949 11 Nitra, podnikajúca pod obchodným menom Anetta Kotryová, K-DESIGN, IČO: 41646193,
s miestom podnikania Viničky 5, 949 01 Nitra v zmysle § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov zverejňuje číslo bankového účtu IBAN SK5883300000002401000182 SWIFT:
FIOZSKBAXXX vedeného vo Fio Banke, a.s., na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky
veriteľom. Výška kaucie je 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, pričom túto
povinnosť nemá orgán verejnej správy. Do poznámky prosím uviesť: 29OdK/53/2020. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
V Nitre, dňa 28.02.2020

JUDr.Peter Bojda

K020296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Dobrovocký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 1031/8, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2018 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca dlžníka: Miroslav Dobrovocký, nar.
12.6.1968, bytom Šurany, Mostná 1031/8, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Dobrovocký, so sídlom
Úľany nad Žitavou č. 716, IČO: 30798841.

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: piata opakovaná dražba.
Číslo konania: 27OdK/1/2018, spisová značka správcu 27OdK/1/2018 S 1235. Správca Mgr. Henrieta Slavkovská,
správca dlžníka: Miroslav Dobrovocký, nar. 12.6.1968, bytom Šurany, Mostná 1031/8, podnikajúci pod
obchodným menom Miroslav Dobrovocký, so sídlom Úľany nad Žitavou č. 716, IČO: 30798841, vyhlasuje v
konkurznej veci č. k. 27OdK/1/2018 v súlade s § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. a na základe pokynu
zabezpečeného veriteľa s právom na oddelené uspokojenie šieste kolo dražby nehnuteľného majetku zahrnutého
v súpise oddelenej podstaty.
Súpis konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR číslo 58/2018 dňa 16.3.2018.
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve dlžníka spoločne, nakoľko tvoria jeden
funkčný celok.
Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo
kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: Mgr. Peter Danczi
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Petra Dancziho, Turecká 24, Nové Zámky
Dátum konania dražby: 27.3.2020
Čas zahájenia dražby: 13.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 12.30 hod. – 13.00 hod. v mieste konania dražby.
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 12.45 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3.- €/osoba.
Ide o piatu opakovanú dražbu.
Cena predmetu dražby: bola zistená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Jozefom Ďurišom č. 7/2019
zo dňa 30.3.2019, a je 53.171,21 eur
Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve dlžníka, zapísané na liste vlastníctva č. 1479, vedenom
Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie: Úľany nad Žitavou, obec: Úľany
nad Žitavou, okres: Nové Zámky ako:
STAVBY
Súpisné číslo
716
743

na parcele číslo
1017/ 17
1017/ 18

Druh stavby
2
2

Popis stavby
Ošípáreň
Výkrm A 500
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Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Najnižšie podanie 15.951.- EUR
Minimálne prihodenie: 1000.- EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 4.750,- EUR
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na číslo účtu konkurznej
podstaty dlžníka Miroslava Dobrovockého č. SK4211110000001489940018 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa,
alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA DOBROVOCKÝ ODDELENÁ
PODSTATA, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet
najneskôr dňa 26.3.2020. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej
záruky najneskôr dňa 26.3.2020. Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet konkurznej podstaty dlžníka
Miroslava Dobrovockého vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa
26.3.2020.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky
správcovi najneskôr dňa 26.3.2020.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v
deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená
dražobná zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na číslo účtu konkurznej podstaty dlžníka Miroslava Dobrovockého č.
SK4211110000001489940018 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa
pre prijímateľa: DOPLATOK DOBROVOCKÝ ODDELENÁ PODSTATA, meno, priezvisko, resp. obchodné meno,
a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 20.3.2020 o 14.00 hod. a dňa 23.3.2020 o 8.00 hod. (tel. č: 0911
733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v konkurznej veci číslo konania 27OdK/1/2018,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.
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Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.

Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote a stanoveným
spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku
vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s
potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru a odovzdá
vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Leviciach dňa 28.2.2020

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K020297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Dobrovocký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 1031/8, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2018 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

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

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca dlžníka: Miroslav Dobrovocký, nar.
12.6.1968, bytom Šurany, Mostná 1031/8, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Dobrovocký, so sídlom
Úľany nad Žitavou č. 716, IČO: 30798841.

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: piata opakovaná dražba.
Číslo konania: 27OdK/1/2018, spisová značka správcu 27OdK/1/2018 S 1235. Správca Mgr. Henrieta Slavkovská,
správca dlžníka: Miroslav Dobrovocký, nar. 12.6.1968, bytom Šurany, Mostná 1031/8, podnikajúci pod
obchodným menom Miroslav Dobrovocký, so sídlom Úľany nad Žitavou č. 716, IČO: 30798841, vyhlasuje v
konkurznej veci č. k. 27OdK/1/2018 v súlade s § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. šieste kolo dražby nehnuteľného
majetku zahrnutého v súpise všeobecnej podstaty.
Súpis konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR číslo 58/2018 dňa 16.3.2018.
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve dlžníka.
Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo
kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: Mgr. Peter Danczi
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Petra Dancziho, Turecká 24, Nové Zámky
Dátum konania dražby: 25.10.2019
Čas zahájenia dražby: 14.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 13.30 hod. – 14.00 hod. v mieste konania dražby.
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 13.45 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3.- €/osoba.
Ide o piatu opakovanú dražbu.
Cena predmetu dražby: bola zistená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Jozefom Ďurišom č. 7/2019
zo dňa 30.3.2019, a je 20.960,15 eur
Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve dlžníka, zapísané na liste vlastníctva č. 1479, vedenom
Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie: Úľany nad Žitavou, obec: Úľany
nad Žitavou, okres: Nové Zámky ako:

STAVBY
Súpisné číslo
743

na parcele číslo
1017/ 98

Druh stavby
2

Popis stavby
Výkrm A 500

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

332

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

Najnižšie podanie 6.288.- EUR
Minimálne prihodenie: 1000.- EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 1.880,- EUR.
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na číslo účtu konkurznej
podstaty dlžníka Miroslava Dobrovockého č. SK4211110000001489940018 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa,
alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA DOBROVOCKÝ VŠEOBECNÁ
PODSTATA, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet
najneskôr dňa 26.3.2020. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej
záruky najneskôr dňa 26.3.2020. Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet konkurznej podstaty dlžníka
Miroslava Dobrovockého vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa
26.3.2020.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky
správcovi najneskôr dňa 26.3.2020.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v
deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená
dražobná zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na číslo účtu konkurznej podstaty dlžníka Miroslava Dobrovockého č.
SK4211110000001489940018 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa
pre prijímateľa: DOPLATOK DOBROVOCKÝ VŠEOBECNÁ PODSTATA, meno, priezvisko, resp. obchodné meno,
a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 20.3.2020 o 14.00 hod. a dňa 23.3.2020 o 8.00 hod. (tel. č: 0911
733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v konkurznej veci číslo konania 27OdK/1/2018,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote a stanoveným
spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku
vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s
potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru a odovzdá
vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Leviciach dňa 28.2.2020

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K020298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Podsklan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätourbanská 127/38, 949 11 Nitra - Zobor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/53/2020 S 1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/53/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Ľubomír Podsklan, nar. 30.09.1962, bytom Svätourbanská 127/38, 949 11 Nitra - Zobor,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Párovská 26, 949
01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín: pondelok až piatok 07:00 - 14:00 h.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo e-mailom na adresu:
slovenska.insolvencna@gmail.com.
V Nitre, dňa 28.02.2020, Slovenská insolvenčná k.s., správca

K020299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Čurgali
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 127, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/52/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/52/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Informácia o vyhlásení konkurzu / Information regarding to declared bankruptcy procedure
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka
Michal Čurgali, nar.04.03.1963, bytom Javorová 639/1, 949 01 Nitra-Chrenova , t.č. Rastislavova 127, 951 41
Lužianky (ďalej v texte „dlžník“), Vám týmto oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa
24.02.2020, sp. zn.28OdK/52/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu
Nitra bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.41/2020, deň vydania 28.02.2020.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20 May, 2015, as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – Michal Čurgali, nar.04.03.1963, bytom Javorová 639/1, 949 01 Nitra-Chrenova , t.č.
Rastislavova 127, 951 41 Lužianky,(hereinafter only “the debtor”), our company obligated to inform you that with
the resolution of the District Court Nitra No. 28OdK/52/2020 dated 24 February 2020 bankruptcy procedure was
declared on the debtors property. This resolution of the District Nitra was published in Commercial Bulletin no.
41/2020 on date of issue 28 February 2020.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: Ing. Mária
Budniková., na adresu kancelárie: Mariánska 6, 949 01 Nitra a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra, na
adresu: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, ku spisovej značke 28OdK/52/2020. Ak veriteľ doručí
prihlášku správcovi 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 “the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee: Ing. Mária Budniková., to the address of agency:
Mariánska 6,949 01Nitra, Slovak republic and in one original to the District court Nitra, to the address: Okresný
súd Nitra 949 01 Nitra to the file No:28OdK/52/2020. Application which will be delivered later will be considered as
claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other K/rights associated with
lodged claim.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných
potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na
nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form and
must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. A model application form and
other necessary documents are available on thewebsite of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia
konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of the
debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, the
total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are divided into
principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be
lodged in currency named EURO. If the claim is not lodged in currency named EURO, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate published by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange
rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or announce, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee with reasonable care. Documents proving evidence stated in application have
to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodge secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the application,
otherwise the claim in bankruptcy proceeding consider as unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right. Ak
veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. If creditor lodge
conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition upon which the claim
arose.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in
Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have register seat or branch office in Slovak republic. The
creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the bankruptcy trustee,
otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial
Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District court cannot be correct or amend.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be attached to
application, otherwise these claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, ohodnotené
znaleckým posudkom /v prípade nepeňažnej pohľadávky/ alebo nebudú doručené v zákonom stanovenej lehote
sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated of expertise
will not be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered expertise will not
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be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered on time, these will not
be considered. The bankruptcy trustee and the court are not obliged tonotify the creditor of amendment or
correction of the incorrect or incomplete registration of claim.
Ing. Mária Budniková-konkurzný správca

K020300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančo Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 28/30, 935 21 Tlmače - Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť 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 banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK60 0900 0000 0051 4984 0473 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.
Tomáš Timoranský, správca

K020301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudec Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sľažany 379, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/10/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/10/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť 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 banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK13 0900 0000 0051 4082 3423 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

337

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

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.
Tomáš Timoranský, správca

K020302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškov Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 313/9, 951 85 Skýcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/12/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť 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 banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK05 0900 0000 0051 6063 2325 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.
Tomáš Timoranský, správca

K020303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baniar Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mechenice 160, 951 46 Podhorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/29/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/29/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť 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 banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK52 0900 0000 0051 4984 3236 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.
Tomáš Timoranský, správca
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K020304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macko Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 167/13, 955 01 Topoľčany - Veľke Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1975
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/30/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/30/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Radovan Macko, nar.: 18.08.1975, trvale bytom: Čerešňová
167/13, 955 01 Topoľčany - Veľké Bedzany, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v
kancelárii správcu na adrese: Pribinova 1, Topoľčany 95501, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30 a
12:30 - 15:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú
adresu: nr@bric.sk, alebo telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Banda Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné Námestie 15/14, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1952
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/45/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/45/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Pavel Banda, nar.: 04.09.1952, trvale bytom: Hlavné námestie
15/14, 951 13 Branč, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na
adrese: Pribinova 1, Topoľčany 95501, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: nr@bric.sk,
alebo telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparík František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 87, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1970
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/51/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/51/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): František Gašparík, nar.: 26.05.1970, trvale bytom: Šarovce 87,
935 52 Šarovce, t.č. Šarovce 111, 935 52 Šarovce, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v
kancelárii správcu na adrese: Pribinova 1, Topoľčany 95501, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30 a
12:30 - 15:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú
adresu: nr@bric.sk, alebo telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valyuchová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prieložná cesta 357/9, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/268/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/268/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Dagmar Valyuchová, nar. 14.06.1970, bytom Prieložná cesta 357/9,
935 05 Pukanec, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K020308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macko Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 167/13, 955 01 Topoľčany - Veľke Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1975
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/30/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/30/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca úpadcu Radovan Macko, nar.: 18.08.1975, trvale bytom: Čerešňová 167/13, 955 01
Topoľčany - Veľké Bedzany, 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/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
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výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
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.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Banda Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné Námestie 15/14, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1952
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/45/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/45/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca úpadcu Pavel Banda, nar.: 04.09.1952, trvale bytom: Hlavné námestie 15/14, 951
13 Branč, 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/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
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.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparík František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 87, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1970
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/51/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/51/2020
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca úpadcu František Gašparík, nar.: 26.05.1970, trvale bytom: Šarovce 87, 935 52
Šarovce, t.č. Šarovce 111, 935 52 Šarovce, 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/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
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.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macko Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 167/13, 955 01 Topoľčany - Veľke Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1975
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/30/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/30/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu)Radovan Macko, nar.: 18.08.1975, trvale bytom: Čerešňová 167/13, 955 01 Topoľčany - Veľké
Bedzany, oznamujeme,
že Okresný
súd
Nitra,
uznesením
spis.
zn. 28OdK/30/2020zo
dňa 3.2.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 27/2020 K011776zo dňa 10.02.2020vyhlásil na majetok
úpadcukonkurza za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative
corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Radovan Macko, born 18.08.1975, res. Čerešňová 167/13, 955 01 Topoľčany - Veľké
Bedzany, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Nitra,
No. 28OdK/30/2020dated on the 3.2.2020and promulgated in the Commercial bulletin No. 27/2020
K011776from 10.02.2020proclaimed bankruptcy of the bankruptand simultaneously appointed company
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
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after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K020312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Banda Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné Námestie 15/14, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1952
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/45/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/45/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu)Pavel Banda, nar.: 04.09.1952, trvale bytom: Hlavné námestie 15/14, 951 13 Branč, oznamujeme,
že Okresný súd Nitra, uznesením spis. zn. 31OdK/45/2020zo dňa 13.2.2020 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 35/2020 K015945zo dňa 20.02.2020vyhlásil na majetok úpadcukonkurza za správcu úpadcu bola
ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Pavel Banda, born 04.09.1952, res. Hlavné námestie 15/14, 951 13 Branč, our duty is to
inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Nitra, No. 31OdK/45/2020dated on
the 13.2.2020and promulgated in the Commercial bulletin No. 35/2020 K015945from 20.02.2020proclaimed
bankruptcy of the bankruptand simultaneously appointed company Bankruptcy and recovery innovative
corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
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be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K020313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparík František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 87, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1970
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/51/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/51/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu)František Gašparík, nar.: 26.05.1970, trvale bytom: Šarovce 87, 935 52 Šarovce, t.č. Šarovce 111,
935 52 Šarovce, oznamujeme, že Okresný súd Nitra, uznesením spis. zn. 23OdK/51/2020zo
dňa 17.2.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 37/2020 K016958 zo dňa 24.2.2020 vyhlásil na
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majetok úpadcukonkurza za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative
corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt František Gašparík, born 26.05.1970, res. Šarovce 87, 935 52 Šarovce, t.č. Šarovce
111, 935 52 Šarovce, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd
Nitra, No. 23OdK/51/2020dated on the 17.2.2020and promulgated in the Commercial bulletin No. 37/2020
K016958 from 24.2.2020 proclaimed bankruptcy of the bankruptand simultaneously appointed company
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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
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publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K020314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balla Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajské nábr. 2529/38, 945 05 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1977
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/243/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/243/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Viktor Balla, nar.: 27.08.1977, trvale bytom: Dunajské nábr.
2529/38, 945 05 Komárno, spisová značka: 29OdK/243/2019týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 16.2.2020nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benešová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 0, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1968
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/258/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/258/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Mária Benešová, nar.: 27.11.1968, trvale bytom: 946 34 Bátorove
Kosihy, spisová značka: 29OdK/258/2019 týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 29.2.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrášová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 79, 940 57 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1973
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/269/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/269/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Marta Petrášová, nar.: 14.08.1973, trvale bytom: Nábrežná 79,
940 57 Nové Zámky , spisová značka: 30OdK/269/2019 týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 29.2.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pailingerová-Sviteková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky 0, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1959
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/275/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/275/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Katarína Pailingerová – Sviteková, nar.: 03.05.1959, trvale
bytom: 940 02 Nové Zámky, spisová značka: 30OdK/275/2019 týmto oznamuje:
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 29.2.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
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v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K020318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INCODEC spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 788 236
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/82/2015 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/82/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1316, správca úpadcu: INCODEC spol. s r.o., so sídlom:
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236 (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods.
3 v spojení s ust. § 79 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a
doplnkov doplňuje súpis oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa), a to nasledovné:
Zabezpečený veriteľ: Oberbank AG so sídlom: Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakúska republika
Pre súpisové zložky č. 17-18:
Prihláška s por. č.
1
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 10.05.2012
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 11.05.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
189
v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:
76.051,62 eur
Prihláška s por. č.
1
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
189
v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:
76.051,62 eur
Prihláška s por. č.
1
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
189
v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:
76.051,62 eur
Prihláška s por. č.
1
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
189
v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:
76.051,62 eur
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Prihláška s por. č.
1
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 12.02.2015
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 31.03.2015
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
189
v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:
76.051,62 eur

č.

Prihláška s por. č.
2
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 6161040107/6161034225/8370 zo dňa
zabezpečovacieho práva
01.04.2011
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 12.09.2011
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
190
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
657.160,64 eur
Prihláška s por. č.
2
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 10.05.2012
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 11.05.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
190
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
657.160,64 eur
Prihláška s por. č.
2
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
190
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
657.160,64 eur
Prihláška s por. č.
2
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
190
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
657.160,64 eur
Prihláška s por. č.
2
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
190
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
657.160,64 eur
Prihláška s por. č.
2
Právny dôvod vzniku / zriadenia
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 34959767/8370 zo dňa 12.02.2015
zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 31.03.2015
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
190
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
657.160,64 eur
Prihláška s por. č.

3
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Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 6161040107/6161034225/8370 zo dňa
zabezpečovacieho práva
01.04.2011
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 12.09.2011
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
191
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
66.237,37 eur
Prihláška s por. č.
3
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/66161034647/8370 zo dňa 10.05.2012
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 11.05.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
191
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
66.237,37 eur
Prihláška s por. č.
3
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/66161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
191
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
66.237,37 eur
Prihláška s por. č.
3
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/66161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
191
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
66.237,37 eur
Prihláška s por. č.
3
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/66161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
191
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
66.237,37 eur

č.

č.

č.

č.

Prihláška s por. č.
3
Právny dôvod vzniku / zriadenia
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 34959767/8370 zo dňa 12.02.2015
zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 31.03.2015
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
191
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
66.237,37 eur
Prihláška s por. č.
4
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 10.05.2012
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 11.05.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
192
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
126.140,22 eur
Prihláška s por. č.
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva

/

4
zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
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Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
192
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
126.140,22 eur
Prihláška s por. č.
4
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
192
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
126.140,22 eur
Prihláška s por. č.
4
Právny dôvod vzniku / zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávkam
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370 zo dňa 23.01.2013
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 25.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
192
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
126.140,22 eur

č.

č.

Prihláška s por. č.
4
Právny dôvod vzniku / zriadenia
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 34959767/8370 zo dňa 12.02.2015
zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 31.03.2015
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
192
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
126.140,22 eur

Peňažná pohľadávka
Por.
Právny
dôvod Meno a priezvisko/názov Hodnota
Deň zapísania do
Suma
Mena
Dôvod zapísania do súpisu
č.
vzniku
dlžníka
majetku
súpisu
neuhradené
majetok úpadcu podľa § 67 ods.
17.
19.442,03 Eur
rôzni odberatelia
19.442,03 eur
13.12.2019
faktúry
1 písm. a) ZKR

Iná majetková hodnota
Typ súpisovej
Por.
Hodnota
zložky
Právny dôvod vzniku
č.
majetku
majetku
Úhrada za záväzné podmienky verejného ponukového konania
Peňažná
18.
HM Windows s.r.o., so sídlom Čakajovce 436, 95143 1.200,00 eur
hotovosť
Čakajovce, IČO: 48 212 270

Dôvod zapísania
súpisu

do Deň zapísania
do súpisu

majetok úpadcu podľa §
13.12.2019
67 ods. 1 písm. b) ZKR

V Nitre, 28.02.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca
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K020319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Motošková AnnaMária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné nad Hronom 63, 935 31 Vyšné nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/270/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/270/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Annamária Tóthová Motošková, nar. 17.10.1989, bytom Vyšné nad Hronom č. 63
oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, a to nasledovné pohľadávky veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31575951, prihlásené súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok zo dňa 19.2.2020:
Veriteľ

Dátum doručenia

Podaná v lehote

Spolu v EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

24.2.2020

Nie

537,64

Prima banka Slovensko, a.s.

24.2.2020

Nie

1277,96

Por. č.
2.
3.

Tomáš Timoranský, správca

K020320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Sabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 341, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/267/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/267/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková-správca konkurznej podstaty dlžníka Ildikó Sabová, nar.19.07.1987, bytom Iža 341, 946 39
Iža, vyhlasuje v súlade so zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení 1.verejné
ponukové konanie na predaj majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č.39/2020 zo dňa 26.02.2020 pod K018011.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

na podávanie ponúk je určených 10 kalendárnych 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

č. 32OdK/211/2019 neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Mária Budniková, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Ponuka musí
obsahovať predmet kúpy podľa špecifikácie, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.36/2020 zo dňa 26.02.2020,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúkanú cenu vo výške súpisovej ceny, zverejnenej v súpise všeobecnej podstaty, výpis z obchodného registra
u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby. nie
starší ako 3 mesiace,
- spôsob získania informácií o predmete ponukového konania je k dispozícii u správcu na tel. č. 0908
682 180,
·

v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie,

rozhodne žreb správcu,
·

v zmysle ZKR sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú

kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v SLSP IBAN
0051 1249 4044 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu ( 302672019 ),
·

SK37 0900 0000

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.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K020321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Baraňai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 315, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/247/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/247/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková-správca konkurznej podstaty dlžníka Július Baraňai, nar.03 03.1992, bytom Šarovce 315,
935 52 Šarovce, t.č. Šarovce 316, 935 52 Šarovce, vyhlasuje v súlade so zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení 1.verejné ponukové konanie na predaj majetku, zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.6/2020 zo dňa
10.01.2020 pod K002382.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

na podávanie ponúk je určených 10 kalendárnych 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

č. 32OdK/211/2019 neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Mária Budniková, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Ponuka musí
obsahovať predmet kúpy podľa špecifikácie, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.36/2020 zo dňa 26.02.2020,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

354

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

ponúkanú cenu vo výške súpisovej ceny, zverejnenej v súpise všeobecnej podstaty, výpis z obchodného registra
u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby. nie
starší ako 3 mesiace,
- spôsob získania informácií o predmete ponukového konania je k dispozícii u správcu na tel. č. 0908
682 180,
·

v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie,

rozhodne žreb správcu,
·

v zmysle ZKR sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú

kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v SLSP IBAN
SK37 0900 0000
0051 1249 4044
s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu ( 302472019 ),
·

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.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K020322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 167 754
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/11/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica
z konania prvého (1.) zasadnutia so zástupcom veriteľov v konkurze na majetok
úpadcu:
STAVBA, výrobné družstvo v likvidácii, so sídlom 949 01 Nitra, IČO: 00 167 754

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka: 29K/11/2019 S1868
Dátum a čas konania: 28.02.2020 o 11:00 hod
Miesto konania: Mediahouse Nitra, Malá zasadačka, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Prítomní:
·
·

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., zastúpený Ing. Marián Sisák, komplementár
spoločnosti
Veriteľ č. 1, Mesto Nitra (zástupca veriteľov)

Program prvého zasadnutia:
1.
2.
3. Záver

odpovede

na

otázky,

záväzné

pokyny

a

otvorenie
odporúčania

Bod. 1 programu: otvorenie
Prvé zasadnutie zvolal správca, ktorý privítal prítomného zástupcu veriteľov.
Bod 2. programu: odpovede na otázky, záväzné pokyny a odporúčania
Na otázku správcu, či zástupca veriteľov má otázky k priebehu konkurzu, zástupca uviedol, že momentálne
žiadne otázky nemá. Na otázku správcu, či zástupca veriteľov ukladá správcovi nejaké odporúčania týkajúce sa
ďalšieho vedenia konkurzu zástupca veriteľov uviedol, že odporúčania ako má správca ďalej v konkurze
postupovať teraz neukladá. Ďalej sa správca a zástupca veriteľov dohodli, že vo veci speňažovania majetku bude
uložený správcovi osobitný pokyn na základe žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu na speňažovanie
majetku úpadcu.
Bod 3. programu: záver
V rámci záverečného bodu programu zasadnutia sa správca a zástupca veriteľov dohodli, že pre efektívnosť
komunikácie medzi správcom a zástupcom veriteľov bude komunikácia prebiehať predovšetkým elektronicky s
tým, že kontaktné údaje /osoby sú za správcu: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,so
sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn. správcu S1868, email: spravca@sisak-partners.sk; za zástupcu
veriteľov: Mesto Nitra: email: chlebcova@msunitra.sk

Správca sa poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil o 11:15 hod.
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Zástupca veriteľov:

Zapisovateľ:

Mesto Nitra

SISÁK & PARTNERS
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
správca konkurznej podstaty

zast: Ing. Jarmila Chlebcová

zast: Ing. Marián Sisák

na základe poverenia

komplementár spoločnosti

K020323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1751 / 24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/211/2019 S1553
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/211/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Július Szabó
Druhé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Július Szabó, nar. 12.05.1949, bytom Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, (ďalej len
„Dlžník“), č.k. 30OdK/211/2019 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vyhlasuje :
druhé verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
1/2020 zo dňa 02.01.2020 takto :
List vlastníctva č. 3129 – Okres: Nové Zámky, Obec: Svodín, Katastrálne územie: Maďarský svodín
Por. č. Por. č. v zozname majetku Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
Spoluvlastnícky
podiel
1.
857.
4191
511070
trvalý trávny porast 1/1612
List vlastníctva č. 1900 – Okres: Nové Zámky, Obec: Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
2.
2173.
1917
51896
orná pôda
3/32
List vlastníctva č. 1803 – Okres: Nové Zámky, Obec: Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
3.
2174.
1948/201
6722
orná pôda
9/432
List vlastníctva č. 1916 – Okres: Nové Zámky, Obec: Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín

Súpisová hodnota v EUR
32,66
3.556,50
102,37
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4.
2175.
5.
2176.
6.
2177.
7.
2178.
8.
2179.
9.
2180.
List vlastníctva č. 1916 – Okres: Nové
10.
2210.
11.
2211.
12.
2212.
13.
2213.
14.
2214.
15.
2215.
List vlastníctva č. 2399 – Okres: Nové
16.
2181.
List vlastníctva č. 2095 – Okres: Nové
17.
2182.
18.
2183.
19.
2184.
20.
2185.
List vlastníctva č. 2182 – Okres: Nové
21.
2186.
22.
2187.
List vlastníctva č. 1919 – Okres: Nové
23.
2188.
24.
2189.
List vlastníctva č. 2310 – Okres: Nové
25.
2197.
26.
2198.
27.
2199.
List vlastníctva č. 4004 – Okres: Nové
28.
2203.
29.
2204.
30.
2205.
31.
2206.
32.
2207.
33.
2208.
34.
2209.
List vlastníctva č. 1882 – Okres: Nové
35.
2216.
List vlastníctva č. 2033 – Okres: Nové
36.
2217.
37.
2218.
List vlastníctva č. 4003 – Okres: Nové
38.
2219.
List vlastníctva č. 3365 – Okres: Nové
39.
2220.
40.
2221.
41.
2222.
42.
2223.
43.
2224.
44.
2225.
List vlastníctva č. 3465 – Okres: Nové
45.
2226.
List vlastníctva č. 1917 – Okres: Nové
46.
2227.
47.
2228.
48.
2229.
49.
2230.
50.
2231.
51.
2232.
52.
2233.
53.
2234.
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726
727
1048/2
1048/102
1153/100
1153/200
Zámky, Obec:
726
727
1048/2
1048/102
1153/100
1153/200
Zámky, Obec:
1948/1
Zámky, Obec:
1537
1538/1
1538/2
1538/3
Zámky, Obec:
1722/1
1947
Zámky, Obec:
1585/2
1587/2
Zámky, Obec:
3999/2
4020/1
4021/1
Zámky, Obec:
3201
3202
3264
3265
3673/200
3674/101
4914
Zámky, Obec:
3672/100
Zámky, Obec:
3673/100
3674/1
Zámky, Obec:
3672/200
Zámky, Obec:
3149/1
3149/1
3149/1
3149/1
3149/1
3149/1
Zámky, Obec:
3149/2
Zámky, Obec:
976/2
977/2
1138/1
1138/101
976/2
977/2
1138/1
1138/101

1388
vinica
36/384
1140
vinica
36/384
11
záhrada
36/384
4
záhrada
36/384
6
záhrada
36/384
62
záhrada
36/384
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
1388
vinica
12/384
1140
vinica
12/384
11
záhrada
12/384
4
záhrada
12/384
6
záhrada
12/384
62
záhrada
12/384
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
13221
orná pôda
9/432
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
4172
orná pôda
12/192
5827
orná pôda
12/192
1701
vinica
12/192
11323
orná pôda
12/192
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
16530
orná pôda
3/24
30248
orná pôda
3/24
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
44188
orná pôda
6/96
17904
orná pôda
6/96
Svodín, Katastrálne územie: Maďarský svodín
28395
orná pôda
3/24
1192
trvalý trávny porast 3/24
788
orná pôda
3/24
Svodín, Katastrálne územie: Maďarský svodín
446
orná pôda
3/24
598
trvalý trávny porast 3/24
378
orná pôda
3/24
662
trvalý trávny porast 3/24
15545
orná pôda
3/24
10538
orná pôda
3/24
21816
orná pôda
3/24
Svodín, Katastrálne územie: Maďarský svodín
327
orná pôda
3/48
Svodín, Katastrálne územie: Maďarský svodín
327
orná pôda
3/24
291
orná pôda
3/24
Svodín, Katastrálne územie: Maďarský svodín
15322
orná pôda
3/48
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
392700
lesný pozemok
5/12032
392700
lesný pozemok
3/3008
392700
lesný pozemok
3/6016
392700
lesný pozemok
1/6016
392700
lesný pozemok
1/12032
392700
lesný pozemok
1/12032
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
493446
lesný pozemok
5/12032
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
436
orná pôda
15/192
126
orná pôda
15/192
58
trvalý trávny porast 15/192
4
trvalý trávny porast 15/192
436
orná pôda
36/192
126
orná pôda
36/192
58
trvalý trávny porast 36/192
4
trvalý trávny porast 36/192

Deň vydania: 04.03.2020
95,13
78,12
0,75
0,27
0,41
4,25
31,71
26,04
0,25
0,10
0,14
1,42
201,34
190,61
266,22
77,71
517,32
1.510,43
2.763,91
2.018,84
817,99
1.916,66
15,35
53,19
30,11
7,70
25,52
8,52
1.049,29
711,32
1.472,58
11,03
22,07
19,64
517,12
119,29
286,30
143,15
47,72
23,86
23,86
149,90
24,90
7,20
1,01
0,07
59,76
17,27
2,41
0,18
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List vlastníctva č. 3664 – Okres: Nové
54.
2235.
List vlastníctva č. 3465 – Okres: Nové
55.
2242.
56.
2243.
57.
2244.
58.
2245.
59.
2246.
List vlastníctva č. 2051 – Okres: Nové
60.
2247.
61.
2248.
List vlastníctva č. 2095 – Okres: Nové
62.
2249.
63.
2250.
64.
2251.
65.
2252.
List vlastníctva č. 3392 – Okres: Nové
66.
2253.
67.
2254.
List vlastníctva č. 2096 – Okres: Nové
68.
2255.
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Zámky, Obec:
1766
Zámky, Obec:
3149/2
3149/2
3149/2
3149/2
3149/2
Zámky, Obec:
1600
1601
Zámky, Obec:
1537
1538/1
1538/2
1538/3
Zámky, Obec:
988/100
989
Zámky, Obec:
1747/5

Svodín, Katastrálne územie: Maďarský svodín
1012306
lesný pozemok
1/3256
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
493446
lesný pozemok
3/3008
493446
lesný pozemok
3/6016
493446
lesný pozemok
1/6016
493446
lesný pozemok
1/12032
493446
lesný pozemok
1/12032
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
4751
orná pôda
3/24
20249
orná pôda
3/24
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
4172
orná pôda
12/192
5827
orná pôda
12/192
1701
vinica
12/192
11323
orná pôda
12/192
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
189
vinica
3/24
65
orná pôda
3/24
Svodín, Katastrálne územie: Nemecký svodín
16469
orná pôda
3/24

Deň vydania: 04.03.2020

167,89
359,75
179,87
59,96
29,98
29,98
434,12
1.850,25
190,61
266,22
77,71
517,32
17,27
5,94
1.504,85

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Nehnuteľnosti uvedené vyššie sú predmetom speňažovania jednotlivo, pre každú nehnuteľnosť zvlášť. Je
potrebné zaslať ponuku individuálne na každú nehnuteľnosť zvlášť s uvedením ponukovej ceny.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom
na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na adrese Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 12. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz Julius
Szabo“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
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○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú nehnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom najnižšia kúpna cena je 70% súpisovej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú nehnuteľnosť sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Július Szabó – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
správcom.

vyhláseného

6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
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do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
10. Úspešný záujemca si prevezme nehnuteľnosti v takom stave, v akom sa momentálne nachádza/jú. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetných nehnuteľnostiach. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o povolení
vkladu. Podľa ustanovenia § 47 Obč. zák. je k účinnosti kúpnej zmluvy potrebné rozhodnutie príslušného
okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na
kupujúceho na základe rozhodnutia katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti. Správy poplatok
a náklady s tým súvisiace za prevod nehnuteľností platí kupujúci.
12. Záujemca sa zaväzuje, že uhradí poplatky súvisiace s návrhom na vklad do katastra, poplatky za osvedčenie
podpisu na kúpnej zmluve a poplatky za vykonanie konverzie listinných dokumentov do elektronickej podoby.
V Topoľčanoch dňa 28.02.2020
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K020324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1751 / 24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/211/2019 S1553
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/211/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Július Szabó
Druhé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Július Szabó, nar. 12.05.1949, bytom Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, (ďalej len
„Dlžník“), č.k. 30OdK/211/2019 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vyhlasuje:
druhé verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
1/2020 zo dňa 02.01.2020 takto:
Poradové
Dátum
Súpisová Zabezpečovacie
Popis
číslo
zapísania hodnota právo
Osobné motorové vozidlo Renault Master 2.5 D T 28, EVČ:
NZ348AZ, VIN: VF1FDAED521814983, výrobné číslo
motora 2630-2984295, farba biela, kategória vozidla N1,
rok výroby: 2000, zdvihový objem valcov 2499 cm3, výkon
70.
28.12.2019 500 EUR Nie
motora 59 kW, celková hmotnosť 2800, počet miest na
sedenie 2, max. povolená rýchlosť 125 km/hod., spájacie
zariadenie guľa ISO 50, úradné záznamy: airbag, číslo
technického preukazu: SE947470

Sporný
zápis

Dôvod
Poznámky
zápisu

Nebol
§ 167h
vykonaný ZKR

Podmienky verejného ponukového konania:
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1. Hnuteľná vec uvedená vyššie je predmetom speňažovania jednotlivo, teda ako jediná hnuteľná vec.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom
na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na adrese Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 12. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz Július
Szabó“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
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VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách na hnuteľnú vec, o ktorú má záujemca záujem, pričom
najnižšia kúpna cena je 80% súpisovej hodnoty predmetnej hnuteľnej veci,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú hnuteľnú vec sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Július Szabó – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.
6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľné veci. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
10. Úspešný záujemca si prevezme hnuteľnú vec v takom stave, v akom sa momentálne nachádza. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetnej hnuteľnej veci. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Úspešný záujemca, ako držiteľ hnuteľnej veci (vozidla), splnomocnený na tento úkon správcom v kúpnej
zmluve, bude povinný v zmysle § 116 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke osobne oznámiť orgánu
Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu.
V Topoľčanoch dňa 28.02.2020
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K020325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Dudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 405, 034 82 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
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Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/414/2019 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/414/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Petrer Vachan, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42350026 oznamuje, že
konkurz vedený voči dlžníkovi Irena Dudová, nar. 27.08.1970, trvale bytom Lúčky 405, 034 82 Lúčky,
korešpondenčná adresa Na Hlinách 360, 034 82 Lúčky, sp. zn. 9OdK/414/2019 sa v súlade s § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K020326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Šlabiarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/58/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/58/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením, č. k. 9OdK/58/2018 zo dňa 22.03.2018 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Jaroslava Šlabiarová, nar. 28.02.1964, bytom Za Dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod
obchodným menom Jaroslava Šlabiarová, s miestom podnikania Za Dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok, IČO:
51214172 (ďalej ako „úpadca“), rozhodol o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ustanovil
spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, IČO: 47 982 586,
do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu. Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 62/2018 zo dňa 28.03.2018, K020614.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
19.01.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 19.01.2018,
súčinností tretích osôb, z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 10.04.2018 a vlastného šetrenia Správca zistil,
že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: Jaroslava
Šlabiarová, nar. 28.02.1964, bytom Za Dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným
menom Jaroslava Šlabiarová, s miestom podnikania Za Dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok, IČO: 51214172,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jaroslava Šlabiarová, nar. 28.02.1964,
bytom Za Dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslava
Šlabiarová, s miestom podnikania Za Dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok, IČO: 51214172, zrušuje.
V Čadci, dňa 28.02.2020
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LEGES Recovery k.s., správca

K020327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 710, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/40/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/40/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Dagmar Homolová,
nar. 26. 01. 1970, trvale bytom Staškov 710, 023 53 Staškov, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01
Žilina, oznamuje konkurzným veriteľom, že do správcovského spisu 9OdK/40/2020 S 1336 je možné nahliadať v
pracovných dňoch v kancelárii správcu, v Martine, Ul. P. Mudroňa 505/5, v čase od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny,
pričom správca doporučuje dohodnúť termín vopred telefonicky na čísle tel. +421434132965, +421905348868
alebo mailom: m.ferencikova@mail.t-com.sk.
V Martine dňa 28. 02. 2020

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K020328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 710, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/40/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/40/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Dagmar Homolová,
nar. 26. 01. 1970, trvale bytom Staškov 710, 023 53 Staškov, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01
Žilina, oznamuje konkurzným veriteľom č. k. 9OdK/40/2020 S 1336, že preddavok pre popretie pohľadávky
môžu skladať v zmysle ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz Republik and
Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 6821942000/1111, IBAN: SK28 1111 0000 0068 2194
2000, BIC: UNCRSKBX.
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.
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
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a najviac 10 000 Eur.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 zákona č. 7/2005 Z. z. ďalej len "ZKR" sa použijú primerane.
Preddavok podľa § 32 odseku 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa § 32 odsekov 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v
rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Martine dňa 28. 02. 2020

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K020329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Papánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytča 0, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/48/2018 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/48/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2: vrátené nespotrebované poistné PZP č. PZ 6596956130, osobné motorové vozidlo
ŠKODA FABIA COMBI 6Y, EVČ BY 773AG z dôvodu zániku poistenia speňažením vozidla. Súpisová
hodnota: 29,26 Eur, podiel 1/1. Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
V Martine 28. 02. 2020

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K020330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanna Melnychuk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 264/53, 027 44 Medvedzie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/318/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/318/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Gabriela Bírošová, správca, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, oznamuje, že konkurz
vedený voči dlžníkovi Hanna Melnychuk, nar. 14.12.1984, bytom: Medvedzie 264/53, 027 44 Medvedzie, sp. zn.
1OdK/318/2019, sa v súlade s § 167v ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Žiline, 28.02.2020
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K020331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janeková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Hričov 446, 013 42 Horný Hričov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/205/2019 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/205/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Janka Grolmusová, správca, v súlade s ust. §167u ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurzne a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku pre veriteľov prihlásených v
predmetnom konkurznom konaní.
V Martine, 28.2.2020
JUDr. Janka Grolmusová, správca

K020332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Šnajdáreková rod. Kršeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1871/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/44/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/44/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedňajšia
prestávka 11.30 -12.30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na e-mailovú adresu office@imgks.sk, alebo na čísle telefónu 02/5441 0102.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K020333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Šnajdáreková rod. Kršeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1871/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/44/2020 S1862
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Okresný súd Žilina
1Odk/44/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

K020334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Šnajdáreková rod. Kršeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1871/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/44/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/44/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka: Janka
Šnajdáreková rodená Kršeková, nar. 03.10.1979, trvale bytom Hviezdoslavova 1871/2, 031 01 Liptovský
Mikuláš, Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 1OdK/44/2020 - 22, zo dňa 24.02.2020
(ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20h of May 2015, as the trustee of the
debtor: Janka Šnajdáreková rodená Kršeková, date of birth 03.10.1979, address Hviezdoslavova 1871/2,
031 01 Liptovský Mikuláš, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina., proc. no:
1OdK/44/2020 - 22, dated on 24th of February 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 41/2020 dňa 28.02.2020.
Dňom 29.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Žilina was Publisher Journal 41/2020 on 28.02.2020.
Bankruptcy was declared on of 29.02.2020.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, Slovak republic. The application
must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests,
the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of
claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application
form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why
the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch
office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In
case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The
lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having
the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must
proceed according the Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.
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K020335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuranová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucké Nové Mesto 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/426/2019 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/426/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca dlžníka, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol 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.
JUDr.

Janka

Grolmusová,

správca

K020336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Grossová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. V. Rovnianka 5136/7, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1988
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/401/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/401/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Žilina , Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina , IČO : 00165859
Právny dôvod vzniku: preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti
Celková suma: 500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Deň zápisu : 16. 1. 2020
Dôvod zápisu : § 167 h) ods. 1 ZKR
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K020337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Kubizňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/302/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/302/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, značka správcu
S 568 (ďalej ako „správca“), bola Uznesením OS ZA č. k.: 2OdK/302/ 2019-21 zo dňa 25.11.2019 ustanovená do
funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Matúš Kubizňa, nar. 06.01.1987, bytom 010 01 Žilina,
adresa na doručovanie Borcová 10, 038 44 Borcová
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžní-kovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňa-žením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé dopl-nenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom ,
čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie
pohľadávok, a ak niekto z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZoKR, nie skôr, ako takéto
šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Matúš Kubizňa, nar. 06.01.1987, bytom
010 01 Žilina, adresa na doručovanie Borcová 10, 038 44 Borcová zrušuje.

V Žiline dňa 28.02.2020

JUDr. Alena Balážová - 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

371

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

K020338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Gavroňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 1583/20, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/338/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/338/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, značka správcu
S 568 (ďalej ako „Správca“), bola Uznesením OS ZA č. k.: 9OdK/338/ 2019-19 zo dňa 28.11.2019 ustanovená do
funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Darina Gavroňová, nar. 07.02.1987, trvale bytom Májová
1583/20, 022 01 Čadca
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžní-kovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňa-žením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé dopl-nenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom ,
čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie
pohľadávok, a ak niekto z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZoKR, nie skôr, ako takéto
šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Darina Gavroňová, nar. 07.02.1987,
trvale bytom Májová 1583/20, 022 01 Čadca zrušuje.

V Žiline dňa 28.02.2020
JUDr. Alena Balážová - správca

K020339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/332/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/332/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

372

Obchodný vestník 44/2020
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

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

JUDr. Alena Balážová – správca so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, znač- ka správcu S
568 (ďalej ako „správca“), bol Uznesením OS ZA č. k.: 1OdK/332/ 2019-19 zo dňa 29.11.2019 ustanovená do
funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Lucia Balážová, nar. 04.12.1980, bytom mesto Čadca, 022
01 Čadca, korešpodenčná adresa : Košúty 54, 925 09 Galanta.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR) 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 ZoKR správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom ,
čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie
pohľadávok, a ak niekto z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZoKR, nie skôr, ako takéto
šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Lucia Balážová, nar. 04.12.1980, bytom
mesto Čadca, 022 01 Čadca, korešpodenčná adresa : Košúty 54, 925 09 Galanta zrušuje.
V Žiline dňa 28.02.2020
JUDr. Alena Balážová - správca

K020340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK365/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK365/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, znač- ka správcu S
568 (ďalej ako „správca“), bol Uznesením OS ZA č. k.: 9OdK/365/2019-21 zo dňa 29.11.2019 ustanovený do
funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Mária Čonková, nar. 31.03.1971, trvale bytom Hlboké
3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom ,
čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie
pohľadávok, a ak niekto z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZoKR, nie skôr, ako takéto
šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Mária Čonková, nar. 31.03.1971, trvale
bytom Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš zrušuje.
V Žiline dňa 28.02.2020
JUDr. Alena Balážová - správca

K020341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubica Mravcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2742/8, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/354/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/354/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, znač- ka správcu S
568 (ďalej ako „správca“), bol Uznesením OS ZA č. k.: 1OdK/354/2019-22 zo dňa 11.12.2019 ustanovený do
funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Ľubica Mravcová, nar. 08.05.1968, bytom
Komenského 2742/8, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Tulipánova 1, 010 01 Žilina
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR) 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 ZoKR správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom ,
čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie
pohľadávok, a ak niekto z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZoKR, nie skôr, ako takéto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Mgr. Ľubica Mrav-cová, nar.
08.05.1968, bytom Komenského 2742/8, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Tulipánova 1, 010 01 Žilina
zrušuje.
V Žiline dňa 28.02.2020
JUDr. Alena Balážová - správca

K020342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Trog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 335, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/387/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/387/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, značka správcu S 568
(ďalej ako „správca“), bol Uznesením OS ZA č. k.: 1OdK/387/2019-20 zo dňa 18.12.2019 ustanovený do funkcie
správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Trog Anton, nar.04.04.1966, bytom Povina 335, 023 33 Povina
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR) 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 ZoKR správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom ,
čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie
pohľadávok, a ak niekto z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZoKR, nie skôr, ako takéto
šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Trog Anton, nar.04.04.1966, bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Povina 335, 023 33 Povina zrušuje.
V Žiline dňa 28.02.2020
JUDr. Alena Balážová - správca

K020343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Konček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Necpaly 97, 038 12 Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/419/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/419/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, znač- ka správcu S
568 (ďalej ako „správca“), bol Uznesením OS ZA č. k.: 1OdK/419/2019-20 zo dňa 30.12.2019 ustanovený do
funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Roman Konček, nar. 11.12.1982, trvale bytom Necpaly 97,
038 12 Necpaly, korešpondenčná adresa: Holubyho 8, 036 01 Martin
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR) 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 ZoKR správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom ,
čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie
pohľadávok, a ak niekto z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZoKR, nie skôr, ako takéto
šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Roman Konček, nar. 11.12.1982, trvale
bytom Necpaly 97, 038 12 Necpaly, korešpondenčná adresa: Holuby-ho 8, 036 01 Martin zrušuje.
V Žiline dňa 28.02.2020
JUDr. Alena Balážová - správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 6883/26, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/392/2019 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/392/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36 442 151
Prihláška pohľadávky: súhrnná prihláška 3 nezabezpečených pohľadávok v sume 1 016,48 EUR, 60,50 EUR a
16,50 EUR; prihlásená suma spolu 1 093,48 EUR
JUDr. Martin Kováčik, správca

K020345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mučka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/400/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/400/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, znač- ka správcu S
568 (ďalej ako „správca“), bol Uznesením OS ZA č. k.: 3OdK/400/2019-24 zo dňa 18.12.2019 ustanovený do
funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Mučka Miroslav, nar.30.05.1978, trvale bytom Žilina, 010
01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Mučka, s miestom podnikania Martinská 1618/6, 010 08
Žilina, IČO : 41 562 143, korešpodenčná adresa: Martinská 1618/6, 010 08 Žilina
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov (ďalej len ZoKR) 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 ZoKR správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom ,
čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie
pohľadávok, a ak niekto z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZoKR, nie skôr, ako takéto
šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Mučka Miroslav, nar.30.05.1978, trvale
bytom Žilina, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Mučka, s miestom podnikania Martinská
1618/6, 010 08 Žilina, IČO : 41 562 143, korešpodenčná adresa: Martinská 1618/6, 010 08 Žilina zrušuje.
V Žiline dňa 28.02.2020
JUDr. Alena Balážová - správca

K020346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 1917/18, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1954
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/391/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/391/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Milan Baláž, nar. 01.06.1954, bytom
Moyzesova 1917/18, 022 01 Čadca, v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúce pohľadávky:
DOMBYT Čadca so sídlom U Kyzka 751, 022 04 Čadca, IČO: 35 658 312 v celkovej prihlásenej sume
558,70 €.
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V Žiline, dňa 28.02.2020
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K020347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Inšpektorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 356/5, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1979
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/308/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/308/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Marcela Inšpektorová, nar.: 16.06.1979,
trvale bytom Československej armády 356/5, 038 52 Sučany, v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúce pohľadávky:
Stredoslovenská energetika, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467
v celkovej prihlásenej sume 49,07 €,
Stredoslovenská energetika, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467
v celkovej prihlásenej sume 11,69 €,
Stredoslovenská energetika, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 v celkovej
prihlásenej sume 38,40 €.

V Žiline, dňa 28.02.2020
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K020348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Stanislav Marejka, toho času s pozastavenou
podnikateľskou činnosťou, inak podnikajúceho pod
obchodným menom Stanislav Marejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom a zároveň s miestom podnikania Dlhá nad Kysucou 295,
023 54 Dlhá nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 137 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/404/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/404/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
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Súpisová zložka majetku č. 1
-pozemok
Druh pozemku: Trvalo trávnatý porast, postavená na parcele C-KN č. 49/2, o výmere 33 m2, evidovaný
Okresným úradom Čadca katastrálny odbor, okres Čadca, obec Dlhá nad Kysucou, kat. územie Dlhá nad
Kysucou, zapísané na LV č. 2327, v spoluvlastníckom podiele 1/1
Súpisová hodnota v Eur: 12 Eur/ m2, 396 Eur/ 33 m2
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Dátum zápisu: 28.02.2019

Súpisová zložka majetku č. 2
-pozemok
Druh pozemku: Orná pôda, postavená na parcele E-KN č. 7632, o výmere 613 m2, evidovaný Okresným
úradom Čadca katastrálny odbor, okres Čadca, obec Turzovka, kat. územie Turzovka, zapísané na LV č. 9573, v
spoluvlastníckom podiele 1/1
Súpisová hodnota v EUR: 5 Eur/ m2, 3065 Eur/ 613 m2
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Dátum zápisu: 28.02.2020

Mgr. Líšková
správca

K020349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Žerebáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/406/2019.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/406/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Maj.zlož-ka
číslo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Majetková
zložka:
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok

Obec:
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky

Katast.
územie:
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky

Číslo
LV:
1439
1439
1439
1439
1440
1440
1440

Parcela
registra:
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"

Číslo
parcely:
1707/1
1707/2
1708/1
1709
2637/2
2638/2
2639

Výmera
m2:
1681
200
1576
356
1645
3246
1143

Druh
pozemku:
Or.pôda
Or.pôda
Or.pôda
Or.pôda
Tr.tráv.por.
Tr.tráv.por.
Tr.tráv.por.

Spoluvlastnícky
podiel:
390/2788
390/2788
390/2788
390/2788
390/2788
390/2788
390/2788
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok

Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
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Lúčky
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Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky

1440
1440
1440
955
955
955
955
955
955
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
957
957
957
957
957
957
957
957
957
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054

"E"
"E"
"E"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"

2640
2641
2642
3863/1
3863/2
3863/3
3863/4
3863/5
4658
3857/2
3857/4
3857/5
3857/7
3857/8
3857/9
3857/10
3857/11
3875/12
3904/1
3904/2
3904/3
3910/2
3910/3
3910/4
4126/1
4126/2
4126/3
4127/1
4127/2
4127/3
4426
4664
4665
4670
3900/1
3900/2
3900/3
3900/4
3900/5
3910/1
3910/5
3910/6
4140
3858/1
3858/2
3858/3
3859
3860/1
3860/2
3860/3
3860/4
3860/5
3861/1
3861/2
3861/3
3862/1
3862/2
3862/3
3862/4
3862/5
3864
3665
3866

845
2388
899
25466
52076
200
94
1492
159331
35
1584
3437
233921
4747
22304
10303
934
3619
49781
77171
1545
41022
29416
1423
74237
446039
4432
179997
455680
7182
11319
111500
45365
9837
27353
25328
310
230
585
23645
47480
740
151642
2922
264
141
2503
6806
1491
5468
276
634
990
120
1278
24695
18524
1865
503
303
11628
3902
124775
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Tr.tráv.por.
Tr.tráv.por.
Tr.tráv.por.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Ost.plocha
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Tr.tráv.por.
Tr.tráv.por.
Zast.pl.a nád.
Tr.tráv.por.
Ost.plocha
Ost.plocha
Ost.plocha
Ost.plocha
Ost.plocha
Tr.tráv.por.
Tr.tráv.por.
Zast.pl.a nád.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Tr.tráv.por.
Les.poz.

390/2788
390/2788
390/2788
5941/20430464
5941/20430464
5941/20430464
5941/20430464
5941/20430464
5941/20430464
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/32576
13/32576
13/32576
13/32576
13/32576
13/32576
13/32576
13/32576
13/32576
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok

Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
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Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny
Kalameny

1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1490
1491
1629
1630
1630
1630
1630
1630
1631
1632
1633
1634
1634
1634
2466

"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"E"
"E"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"

4125
4128
4129
4142
4657
4659/1
4659/2
4660
4661
4662
4663
4667
4668
4669
1908
1984/1
2239
1348
2219
2243
2248
2251
2245
2249
2240
2241
2250
2254
1347

86676
3546
5474
79702
6560
397267
55505
4920
2464
10502
57629
3082
7931
2176
18015
55288
213276
750
96800
47446
5247
8449
30251
201675
20618
96952
210150
230147
1834
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Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Tr.tráv.por.
Tr.tráv.por.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Tr.tráv.por.
Les.poz.
Les.poz.
Tr.tráv.por.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Les.poz.
Ost.plocha

13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
13/30400
1/912
1/912
1/912
1/912
1/912
1/912
1/912
1/912
1/912
1/912
1/912
1/912
1/912

K020350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrian Rakyta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Čepčín 91, 038 45 Veľký Čepčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pobijak
Sídlo správcu:
Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/342/2019 S 1954
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/342/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľných vecí:
JUDr. Tomáš Pobijak, správca dlžníka Adrian Rakyta, nar. 13.09.1985, trvale bytom Veľký Čepčín 91, 038 45
Veľký Čepčín, týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov vyhlasuje III. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to na predaj:
Hnuteľná vec: Volkswagen Passat, VIN: WVWZZZ3BZVP074089, rok výroby: 1997, počet najazdených
km: 295000, stav: opotrebovaný, cena: 500 Eur.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Svätej Anny 1, 03401 Ružomberok, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie 9OdK/342/2019 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky je v prípade
nehnuteľností stanovená na sumy uvedené vyššie.
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2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: IBAN SK83 1100 0000 0029 3924 3346, s poznámkou: Rakyta.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
5. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
6. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
9. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
10. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Tomáš Pobijak, správca

K020351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Dvorský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
036 01 Martin, adresa na doručovanie Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor
pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/307/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/307/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline ( ďalej len “Uznesenie”) zo dňa 27.11.2019, č. k. 2OdK/307/2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok Jakub Dvorský nar. 21.10.1993, bytom 036 01 Martin, adresa na doručovanie
Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom v ktorom bol ustanovený za správcu dlžníka: Mgr. Marianna
Líšková, so sídlom J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1831.

Súčasne OS Žilina týmto Uznesením oddlžil dlžníka. Toto Uznesenie bolo zverejnené dňa 04.12.2019 v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku SR č. 234/2019 pod číslom K103047 a nadobudlo právoplatnosť dňa 05.12.2019.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Jakub Dvorský nar. 21.10.1993, bytom 036 01 Martin, adresa na
doručovanie Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom, 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 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 bolo preukázané, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Jakub Dvorský nar. 21.10.1993, bytom 036 01 Martin, adresa na
doručovanie Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom 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 Jakub Dvorský nar. 21.10.1993, bytom 036 01
Martin, adresa na doručovanie Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom, končí.

Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K020352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Daniel Velitš, ktorého súdom ustanovaným
opatrovníkom je Ľubica Velitšová nar. 18.4.1968
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom Rakovo 67, 038 42 Rakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/373/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/373/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: : Dana Balážová, nar.: 17.07.1972, trvale bytom Závodie 35, 023 54
Turzovka, korešpondenčná adresa: Palárikova 1156, 022 01 Čadca a v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a §
76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňuje súpis majetku, ktorý
bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
- žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K020353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Smolková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochodnica 292, 023 35 Ochodnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1950
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pobijak
Sídlo správcu:
Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/419/2019 S1954
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/419/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/180 k parcele registra „E“ č. 1329 o výmere 1210 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1659, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 1 EUR.
2. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/180 k parcele registra „E“ č. 1366 o výmere 4424 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1695, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; 3,5 EUR.
3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/180 k parcele registra „E“ č. 1383 o výmere 2755 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1708, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 2 EUR.
4. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/180 k parcele registra „E“ č. 1389 o výmere 3017 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1714, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 2,5 EUR.
5. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/180 k parcele registra „E“ č. 1414 o výmere 1207 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1736, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 1 EUR.
6. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2160 k parcele registra „E“ č. 2018 o výmere 6225 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 2205, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 5 EUR.
7. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/240 k parcele registra „E“ č. 1450 o výmere 2710 m2, druh pozemku:
záhrada, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1767, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 2 EUR.
8. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/60 k parcele registra „E“ č. 1431 o výmere 329 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1751, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,25 EUR.
9. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/60 k parcele registra „E“ č. 1298 o výmere 559 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1629, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 1 EUR.
10. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/60 k parcele registra „E“ č. 1557 o výmere 710 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1869, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 1,5 EUR.
11. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2160 k parcele registra „E“ č. 1326 o výmere 9218 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 7855, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 1 EUR.
12. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/60 k parcele registra „E“ č. 1279 o výmere 499 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1904, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 1 EUR.
13. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/60 k parcele registra „E“ č. 1598 o výmere 852 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1610, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 2 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2160 k parcele registra „E“ č. 1403 o výmere 5242 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 7767, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 1 EUR.
15. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2160 k parcele registra „E“ č. 1172 o výmere 740 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1507, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
16. poluvlastnícky podiel o veľkosti 1/60 k parcele registra „E“ č. 1616 o výmere 572 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1920, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 1 EUR.
17. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/60 k parcele registra „E“ č. 2034 o výmere 883 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 2218, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 2 EUR.
18. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/60 k parcele registra „E“ č. 2303 o výmere 386 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 2417, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 1 EUR.
19. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/60 k parcele registra „E“ č. 2322 o výmere 193 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 2431, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
20. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/60 k parcele registra „E“ č. 6221 o výmere 283 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 6425, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
21. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/120 k parcele registra „E“ č. 1203 o výmere 620 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1537, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
22. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/120 k parcele registra „E“ č. 1268 o výmere 896 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1599, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
23. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/120 k parcele registra „E“ č. 1319 o výmere 1265 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1650, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 1 EUR.
24. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/120 k parcele registra „E“ č. 1309 o výmere 69 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1640, vedeným Okresným
úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
25. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/240 k parcele registra „E“ č. 1292 o výmere 997 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1623, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
26. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/240 k parcele registra „E“ č. 1300 o výmere 585 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1631, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
27. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/240 k parcele registra „E“ č. 1306 o výmere 381 m2, druh pozemku:
záhrada, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1637, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
28. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/240 k parcele registra „E“ č. 6208 o výmere 292 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 6414, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
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29. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/240 k parcele registra „E“ č. 6487 o výmere 232 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 6601, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
30. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/240 k parcele registra „E“ č. 6516 o výmere 551 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 6628, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 1 EUR.
31. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2160 k parcele registra „E“ č. 1282 o výmere 3308 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1613, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 0,5 EUR.
32. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/60 k parcele registra „E“ č. 1237 o výmere 932 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie: Ochodnica, zapísaná na LV č. 1568, vedeným Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto, katastrálny odbor; hodnota: 2 EUR.

K020354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Flajs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánov 950/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2020 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Na
Bystričku 796/9, Martin, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo
0905453501 alebo elektronicky na adresu: jkovackova@stonline.sk.
Správca v súlade s § 32 ods. 7 písm. b zákona č. 7/20015 o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje číslo
bankového účtu, IBAN SK87 1100 0000 0026 2137 1364 na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
V Martine dňa 25.02.2020 Ing. Jana Kovačková, správca

K020355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Hríbiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 198, 023 14 Sklalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/405/2019 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/405/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Helena Hríbiková, nar. 02.04.1957, bytom Skalité 198, 023 14 Skalité,
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa
konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Martine dňa 28.02.2020, Ing. Jana Kovačková, správca

K020356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Arvensis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 1111/3, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/397/2019 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/397/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Marek Arvensis, nar. 23.03.1992, bytom Prievidzká 1111/3, 039 01
Turčianske Teplice - Diviaky, podnikajúci pod obchodným menom Marek Arvensis, s miestom podnikania
Prievidzká 1111/3, 039 01 Turčianske Teplice, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
V Martine dňa 28.02.2020, Ing. Jana Kovačková, správca

K020357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šiplák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom 023 53 Staškov, adresa na doručovanie Staškov 656, s miestom
podnikania ., 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 139 346
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/324/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/324/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline ( ďalej len “Uznesenie”) zo dňa 02.12.2019, č. k. 2OdK/324/2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jozef Šiplák, nar. 22.01.1991, bytom 023 53 Staškov, adresa na
doručovanie Staškov 656, 023 53 Staškov, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Šiplák, s miestom
podnikania 023 53 Staškov, IČO: 46 139 346, v ktorom bol ustanovený za správcu dlžníka: Mgr. Marianna
Líšková, so sídlom J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1831.

Súčasne OS Žilina týmto Uznesením oddlžil dlžníka. Toto Uznesenie bolo zverejnené dňa 06.12.2019 v
Obchodnom vestníku SR č. 236/2019 pod číslom K104244 a nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2019.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Jozef Šiplák, nar. 22.01.1991, bytom 023 53 Staškov, adresa na
doručovanie Staškov 656, 023 53 Staškov, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Šiplák, s miestom
podnikania 023 53 Staškov, IČO: 46 139 346 týmto oznamuje, že podľa Zoznamu majetku dlžníka priloženého
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 bolo preukázané, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Jozef Šiplák, nar. 22.01.1991, bytom 023 53 Staškov, adresa na
doručovanie Staškov 656, 023 53 Staškov, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Šiplák, s miestom
podnikania 023 53 Staškov, IČO: 46 139 346 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 Jozef Šiplák, nar. 22.01.1991, bytom 023 53 Staškov, adresa na
doručovanie Staškov 656, 023 53 Staškov, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Šiplák, s miestom
podnikania 023 53 Staškov, IČO: 46 139 346, končí.

Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K020358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Zápotočný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západ 1054/7, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.3.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/97/2017 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/97/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje zo Súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníka súpisové zložky zapísané do Súpisu všeobecnej
podstaty pod poradovými číslami 1. až 23. tak, ako tieto boli zverejnené OV č.239/2017, dňa 15.12.2017, pod
K045369 s doplnením Súpisu všeobecnej podstaty v OV č.221/2019, dňa 18.11.2019 pod K098522 .
Právnym titulom vylúčenia uvedených súpisových zložiek zo Súpisu všeobecnej podstaty je
predmetných súpisových zložiek.
Deň vylúčenia súpisových zložiek je deň 26.02.2020

V Žiline dňa : 29.02.2020
JUDr. Alena Balážová - správca

K020359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Fuchsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vyšný koniec 687/46, 029 56 Zákamenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/281/2019 S1831
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
2Odk/281/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 09.10.2019, č. k. 2OdK/281/2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 199/2019 dňa 15.10.2019, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty úpadcu:
Jana Fuchsová, nar. 13.12.1986, trvale bytom Ulica Vyšný koniec 687/46, 029 56 Zákamenné ( ďalej len “
úpadca”).

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Fuchsová, nar. 13.12.1986, trvale bytom
Ulica Vyšný koniec 687/46, 029 56 Zákamenné v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku dlžníka, ktoré bolo zverejnené v OV č. 7/2020 zo dňa 13.01.2020. Lehota na predkladanie ponúk
bola stanovená do 24.01.2020.
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marianna Líšková skonštatoval, že 1. kola ponukového konania sa nezúčastnil
ani jeden záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani jedna ponuka a ani nebola zložená záloha zo
strany záujemcu.
Na základe vyššie uvedeného správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na majetok zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 1. a 2.
Správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku za nasledovných podmienok:
1.Ponuku na predaj Majetku je treba podať písomne na adresu jeho sídla: J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, v zalepenej obálke s označením podľa záujmu o súpisovú zložku Majetku takto: „ponukové konanie
2OdK/281/2019 – NEOTVÁRAŤ, Hnuteľná vec písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu v
lehote 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
2.Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú
ponuku,
3.Ponuka musí obsahovať:
a. navrhovanú sumu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra
/nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o
úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie Majetku spôsobom neumožňujúcim zámenu
predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o nadobudnutie Hnuteľná vec, osobné motorové vozidlo: registračné
číslo: 3Z52589, značka: Renault , druh :KOMBI 50V, prvá registrácia 24.01.2000, farba: modrá-tmavá, VIN:
VF1JA04N521736791)
d. ponúkanú sumu za Majetok vyjadrenú číslom i slovom v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo osoby
oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej
prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
g. spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby
podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.; číslo účtu (IBAN): SK6583300000002001289052 a správou pre
prijímateľa „2OdK/281/2019-označenie druhu Majetku “. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v
deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk, Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v
zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
Majetku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Správca si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky ponuky, b) odmietnuť ponuku záujemcu, ak je ponúknutá
cena neprimerane nízka, vzhľadom k súpisovej hodnote majetku c) samostatné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
8. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
9. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
10. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v
ponukovom konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania- uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk.
11. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, Správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase
od vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
12. Záujemcovia o kúpu Majetku si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto
oznámenia môžu dohodnúť so Správcom termín osobnej obhliadky Majektu a to písomne na adrese kancelárie
správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: liskova.marianna@gmail.com alebo telefonicky na
kontaktnom čísle +421 (0)903 202 486.
13. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk, najskôr však po uplynutí desať dní od
skončenia ponukového konania vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
•Zmluvné strany- Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci
•Predmet kúpy- Majetok
•Esenciálne záväzky zmluvných strán- záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Majetku na kupujúceho
a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky
•Iné dojednania stanovujúce, že- zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou cenou
Majetku, Majetok sa predáva v stave, v akom bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového konania
obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú
ohľadne faktického stavu Majetku alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä
avšak nie len, práva z vád alebo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy odstúpiť. ( ďalej aj len ako
„Zmluva“)
14. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote
doručil Správcovi dva rovnopisy Zmluvy podpísané z jeho strany .

Mgr. Marianna Líšková
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Správca konkurznej podstaty

K020360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kysela Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 29, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/40/2020 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/40/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Košová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Kysela, nar. 04.01.1970, trvale bytom Jaseňová
3217/29, 010 07 Žilina, do 04.12.2018 podnikajúci pod obchodným menom Milan Kysela Aspen, s miestom
podnikania Jaseňová 3217/29, 010 07 Žilina, IČO: 35 290 528, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841 týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v
znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na
adrese J. Milca 11, 010 01 Žilina v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín
je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: +421 904 561 861 alebo prostredníctvom emailu na
kancelariaspravcakosova@gmail.com.
V Žiline dňa 01.03.2020
JUDr. Jana Košová, správca

K020361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kysela Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 29, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/40/2020 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/40/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Košová, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1855, ako správca dlžníka: Milan Kysela, nar. 04.01.1970, trvale bytom
Jaseňová 3217/29, 010 07 Žilina, do 04.12.2018 podnikajúci pod obchodným menom Milan Kysela Aspen, s
miestom podnikania Jaseňová 3217/29, 010 07 Žilina, IČO: 35 290 528, zastúpeného: Centrum právnej pomoci,
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN:SK29 0900 0000 0051
3403 5463, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, 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.
V Žiline dňa 01.03.2020
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JUDr. Jana Košová, správca

K020362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kysela Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 29, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/40/2020 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/40/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Milan Kysela, nar.
04.01.1970, trvale bytom Jaseňová 3217/29, 010 07 Žilina, do 04.12.2018 podnikajúci pod obchodným menom
Milan Kysela Aspen, s miestom podnikania Jaseňová 3217/29, 010 07 Žilina, IČO: 35 290 528 (ďalej len "dlžník"),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 24.02.2020, sp. zn. 3OdK/40/2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 41/2020
dňa 28.02.2020. Dňom 29.02.2020 je vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency
proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, Milan Kysela, date of birth 04.01.1970, residence Jaseňová
3217/29, 010 07 Žilina, under the trade name Milan Kysela Aspen, with your business location Jaseňová 3217/29,
010 07 Žilina, ID: 35 290 528 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Žilina, No. 3OdK/40/2020 dated on 24th of February 2020 bankruptcy procedure
was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal No.
41/2020 on 28th of February 2020. The bankruptcy declare on 29th of February 2020.
2. 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. Jana Košová, J. Milca 11, 010 01 Žilina, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania. 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-arestrukturalizacia.aspx.
2. 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 writing form to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Jana
Košová, J. Milca 11, 010 01 Žilina, Slovakia or in electronic form to trustee´s electronic mailbox by using special
electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature
of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The 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.
3. 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,
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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.
3. 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.
4. 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).
4. 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).
5. 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).
5. 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).
6. 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).
6. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
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application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). 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).
7. 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).
7. 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, Cannot 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).
8. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa
20.05.2015.
8. 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 on
Insolvency proceedings.
V Žiline dňa 01.03.2020
In Žilina, 01.03.2020
JUDr. Jana Košová, správca
JUDr. Jana Košová, trustee

K020363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Miroslav Lauko, toho času s pozastavenou
podnikateľskou činnosťou, podnikajúci pod
obchodným menom Miroslav Lauko,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom Likavka, s miestom podnikania Likavka 160, 034 95 Likavka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 422 996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/283/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/283/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

395

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 10.09.2019, č. k. 9OdK/283/2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 179/2019 dňa 17.09.2019, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty úpadcu:
Miroslav Lauko, nar. 14.01.1978, bytom Likavka 160, 034 95 Likavka, podnikajúceho pod obchodným
menom Miroslav Lauko, s miestom podnikania Likavka 160, 034 95 Likavka, IČO: 41 422 996, toho času s
pozastavenou podnikateľskou činnosťou ( ďalej len “ úpadca”)

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Lauko, nar. 14.01.1978, bytom Likavka
160, 034 95 Likavka, podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Lauko, s miestom podnikania
Likavka 160, 034 95 Likavka, IČO: 41 422 996, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, v
súlade s § 167p ZKR vyhlásil 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, ktoré bolo zverejnené v OV
č. 24/2020 zo dňa 05.01.2020. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 17.01.2020.
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marianna Líšková skonštatoval, že 2. kola ponukového konania sa nezúčastnil
ani jeden záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani jedna ponuka a ani nebola zložená záloha zo
strany záujemcu.

Na základe vyššie uvedeného, správca 2. kolo ponukového konania vyhlásil za neúspešné.

Správca vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na majetok zapísaného v súpise všeobecnej podstaty za
nasledovných podmienok:

1. Ponuku na predaj Majetku je treba podať na adresu jeho sídla: J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš,
v zalepenej obálke s označením podľa záujmu o súpisovú zložku Majetku takto: „ponukové konanie
9OdK/283/2019 – NEOTVÁRAŤ, Hnuteľná vec písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky
správcu v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku
2. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu
cenovú ponuku,
3. Ponuka musí obsahovať:
a. navrhovanú sumu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie Majetku spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „ mám záujem o nadobudnutie Hnuteľná vec, EVČ: RK582CA, značka:
ŠKODA FABIA COMBI SEAMEX01M5/-/-, rok výroby 1996, farba: modrá, VIN: TMBJB16Y623311550“)
d. ponúkanú sumu za Majetok vyjadrenú číslom i slovom v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
g. spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť
fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
Majetku na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.; číslo účtu (IBAN): SK9183300000002601297507 a
správou pre prijímateľa „9OdK/283/2019-označenie druhu Majetku “. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná
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najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
5.Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná,
6. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Majetku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
7 .Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
8.Správca si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky ponuky, b) odmietnuť ponuku záujemcu, ak je
ponúknutá cena neprimerane nízka, vzhľadom k súpisovej hodnote majetku c) samostatné ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť.
9. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
10.Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním
uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
12. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v
ponukovom konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania- uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk.
13. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, Správca
výsledky ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo
najkratšom čase od vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
14. Záujemcovia o kúpu Majetku si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto
oznámenia môžu dohodnúť so Správcom termín osobnej obhliadky a to písomne na adrese kancelárie správcu,
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: liskova.marianna@gmail.com alebo telefonicky na kontaktnom
čísle +421 (0)903 202 486.
15. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk, najskôr však po uplynutí desať dní od
skončenia ponukového konania vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
·
·
·
·

Zmluvné strany- Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci
Predmet kúpy- Majetok
Esenciálne záväzky zmluvných strán- záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Majetku na
kupujúceho a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky
Iné dojednania stanovujúce, že- zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou Majetku, Majetok sa predáva v stave, v akom bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového
konania obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani
nevzniknú ohľadne faktického stavu Majetku alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne
práva ani nároky, najmä avšak nie len, práva z vád alebo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy
odstúpiť. ( ďalej aj len ako „Zmluva“)

16. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote
doručil Správcovi dva rovnopisy Zmluvy podpísané z jeho strany .
Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty
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K020364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jozef Čáni do 12.09.2017 podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Čáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom a miestom podnikania Pavlova Ves 65, 032 21 Pavlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 129 315
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/177/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/177/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 11.06.2019, č. k. 2OdK/177/2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 116/2018 dňa 18.06.2019, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty (
ďalej len “ správca”) úpadcu: Jozef Čáni, nar. 14.05.1986, bytom Pavlova Ves 65, 032 21 Pavlova Ves, do
12.09.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Čáni, s miestom podnikania Pavlova Ves 65, 032
21 Pavlova Ves, IČO: 43 129 315 ( ďalej len „úpadca“)

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Čáni, nar. 14.05.1986, bytom Pavlova Ves
65, 032 21 Pavlova Ves, do 12.09.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Čáni, s miestom
podnikania Pavlova Ves 65, 032 21 Pavlova Ves, IČO: 43 129 315 , v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 2. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, ktoré bolo zverejnené v OV č. 24/2020 zo dňa 05.02.2020.
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 17.02.2020.
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marianna Líšková skonštatoval, že 2. kola ponukového konania sa nezúčastnil
ani jeden záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani jedna ponuka a ani nebola zložená záloha zo
strany záujemcu.

Správca vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku oddelene pre každú súpisovú zložku
samostatne za nasledovných podmienok:
1. Ponuku na predaj Majetku je treba podať písomne na adresu jeho sídla: J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, v zalepenej obálke s označením podľa záujmu o súpisovú zložku Majetku takto: „ponukové
konanie 2OdK/277/2019 – NEOTVÁRAŤ, Majetok pod por. číslom ( podľa poradia v súpise) alebo
elektronicky do elektronickej schránky správcu v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
2. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu
cenovú ponuku,
3. Ponuka musí obsahovať:

a. navrhovanú sumu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie Majetku spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o nadobudnutie osobného motorového vozidla: EVČ:
LM347CO, značka: ŠKODA OCTAVIA COMBI SEAHFX01A8DFM5/-/-, farba: zelená tmavá, VIN:
TMBGP41U1Y2383708 )
d. ponúkanú sumu za Majetok vyjadrenú číslom i slovom v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
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f.

podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
g. spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť
fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;

4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
Majetku na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.; číslo účtu (IBAN): SK9083300000002401325526 a správou
pre prijímateľa „2OdK/277/2019-označenie druhu Majetku “. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
5. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
6. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o
kúpu Majetku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
7. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
8. Správca si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky ponuky, b) odmietnuť ponuku záujemcu, ak je
ponúknutá cena neprimerane nízka, vzhľadom k súpisovej hodnote majetku c) samostatné ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť.
9. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
10. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním
uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
12. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v
ponukovom konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania- uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk.
13. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, Správca
výsledky ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo
najkratšom čase od vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
14. Záujemcovia o kúpu Majetku si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto
oznámenia
môžu
dohodnúť
so
Správcom
termín
osobnej
obhliadky
Majetku
a
to písomne na adrese kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
liskova.marianna@gmail.com alebo telefonicky na kontaktnom čísle +421 (0)903 202 486.
15. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk, najskôr však po uplynutí desať dní od
skončenia ponukového konania vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
·
·
·
·

Zmluvné strany- Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci
Predmet kúpy- Majetok
Esenciálne záväzky zmluvných strán- záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Majetku na
kupujúceho a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky
Iné dojednania stanovujúce, že- zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou Majetku, Majetok sa predáva v stave, v akom bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového
konania obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani
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nevzniknú ohľadne faktického stavu Majetku alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne
práva ani nároky, najmä avšak nie len, práva z vád alebo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy
odstúpiť. ( ďalej aj len ako „Zmluva“)
16. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote
doručil Správcovi dva rovnopisy Zmluvy podpísané z jeho strany .

Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K020365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kučma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom Osloboditeľov 149/1, 038 54 Krpeľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/367/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/367/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
-stavba
Druh stavby: Rodinný dom, postavený na parcele C-KN č. 72/1, súpisné číslo 149, evidovaný Okresným
úradom Martin katastrálny odbor, okres Martin, obec Krpeľany, kat. územie Krpeľany, zapísané na LV č. 1037, v
spoluvlastníckom podiele 1/8
Súpisová hodnota podielu v Eur: 5000 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Dátum zápisu: 01.03.2020
Mgr. Líšková
správca

K020366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Didiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/426/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/426/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

: 5OdK/426/2019 S1646
: 5OdK/426/2019

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/426/2019 - 12 zo dňa 29. apríla 2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 86/2019 dňa 06.05.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Ivan Didiáš, nar. 03.
07. 1976, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Mičinská
cesta 47, 974 01 Banská Bystrica (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so
sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):

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

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

1. 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.

2. 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.

Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny ďalší majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 26.02.2020, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Ivan Didiáš, nar. 03. 07. 1976, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01
Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Mičinská cesta 47, 974 01 Banská Bystrica, sa KONČÍ, nakoľko
zistila, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
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Mgr. Natália Miľanová, správca

K020367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čarnoky Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 281/28, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1254/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1254/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Robert Čarnoky, nar. 15. 01. 1966, bytom Hviezdoslavova 281/28, 965 01 Žiar nad Hronom týmto v zmysle §
167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Robert Čarnoky, nar. 15. 01. 1966,
bytom Hviezdoslavova 281/28, 965 01 Žiar nad Hronom, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K020368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Didi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 69, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľky Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/103/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/103/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milan Kozický, správca úpadcu Ľudovíd Didi, nar. 22. 01. 1978, trvale bytom Dvorníky 69 962 68,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hontianske Tesáre, IČO: 52253911 oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu možno v kancelárií správcu
na adrese Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, každý pracovný deň počas úradných hodín od 08:00 do
14:00. Žiadosti o dohodnutie termínu na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese
správcu, telefonicky na tel. čísle 0915 183 450 alebo e-mailom na milan.kozicky@yahoo.com.

Veľký Krtíš, 28. 2. 2020

JUDr. Milan Kozický, správca

K020369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Didi Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 69, 962 68 Hontianske Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/103/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/103/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milan Kozický, správca so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, ustanovený
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 18. 02. 2020 za správcu v konkurze na majetok dlžníka
úpadcu Ľudovíd Didi, nar. 22. 01. 1978, trvale bytom Dvorníky 69 962 68, Hontianske Tesáre, IČO: 52253911,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 a podľa §
32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov („zákon“). Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok podľa odseku § 32 ods. 7 zákona
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Preddavok možno zložiť na účet
IBAN SK75 1100 0000 0026 1876 4802, BIC (SWIFT) TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol
je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa je označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Veľký Krtíš, 28. 02. 2020

JUDr. Milan Kozický, správca

K020370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Didi Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 69, 962 68 Hontianske Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/103/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/103/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/103/2020
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 määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka úpadcu Ľudovíd Didi, nar. 22. 01. 1978, trvale bytom Dvorníky 69 962 68, Hontianske
Tesáre, IČO: 52253911, oznamujem, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.
zn. 2OdK/103/2020 zo dňa 18.02.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 40/2020 zo dňa 27.02.2020
vyhlásený konkurz, a za správcu úpadcu bol ustanovený Milan Kozický, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01
Veľký Krtíš, IČO: 46651608 , značka správcu S1966.

According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of bankruptúpadcu Ľudovíd Didi, nar. 22. 01. 1978, trvale bytom Dvorníky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

404

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

69 962 68, Hontianske Tesáre, IČO: 52253911, our duty is to inform you that with the Resolution from the 18th
February 2020, No. 2OdK/103/2020 promulgated in the Commercial bulletin No. 40/2020 on 27.02.2020 has
District Court Banska Bystrica proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Milan
Kozický, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46651608, značka správcu S1966 as the
trustee in bankruptcy.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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.
Veľký Krtíš, 28. 02. 2020
JUDr. Milan Kozický, správca

K020371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojžišová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámčok 27, 962 61 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/97/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/97/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milan Kozický, správca úpadcu Andrea Mojžišová, nar. 09. 06. 1989, trvale bytom Podzámčok 27, 962 61
Zvolen, oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu možno v kancelárií správcu na adrese Vinohradnícka
788/7, 990 01 Veľký Krtíš, každý pracovný deň počas úradných hodín od 08:00 do 14:00. Žiadosti o dohodnutie
termínu na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. čísle
0915 183 450 alebo e-mailom na milan.kozicky@yahoo.com.
Veľký Krtíš, 28. 2. 2020
JUDr. Milan Kozický, správca

K020372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojžišová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámčok 27, 962 61 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/97/2020 S1966
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/97/2020
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 määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Andrea Mojžišová, nar. 09. 06. 1989, trvale bytom Podzámčok 27, 962 61 Zvolen,
oznamujem, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/97/2020 zo
dňa 17.02.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 40/2020 zo dňa 27.02.2020 vyhlásený konkurz, a za
správcu úpadcu bol ustanovený Milan Kozický, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO:
46651608 , značka správcu S1966.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Andrea Mojžišová, nar. 09. 06. 1989, trvale bytom Podzámčok
27, 962 61 Zvolen, our duty is to inform you that with the Resolution from the 3th February 2020, No.
2OdK/53/2020 promulgated in the Commercial bulletin No. 40/2020 on 27.02.2020 has District Court Banska
Bystrica proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Milan Kozický, so sídlom
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Bystrica proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Milan Kozický, so sídlom
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46651608, značka správcu S1966 as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 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)
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).
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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
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
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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).
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.
Veľký Krtíš, 28. 02. 2020
JUDr. Milan Kozický, správca

K020373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojžišová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámčok 27, 962 61 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/97/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/97/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milan Kozický, správca so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, ustanovený
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17. 02. 2020 za správcu v konkurze na majetok dlžníka
Andrea Mojžišová, nar. 09. 06. 1989, trvale bytom Podzámčok 27, 962 61 Zvolen, oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 a podľa § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(„zákon“). Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok podľa odseku § 32 ods. 7 zákona možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Preddavok možno zložiť na účet IBAN SK75
1100 0000 0026 1876 4802, BIC (SWIFT) TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol je číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa je označenie veriteľa, ktorý zložil
kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Veľký Krtíš, 28. 02. 2020
JUDr. Milan Kozický, správca

K020374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gibaľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Wolkera 437/8, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1234/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1234/2019
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Súpis všeobecnej podstaty

Číslo
súpisovej
položky
1.

Súpis.
Identifikácia
Podstata Súpisová Dátum a dôvod zápisu
Poznámka
zložka
hodnota
majetku
Hnuteľná Osobný automobil, RENAULT všeobecná 300,00 € 24.02.2020, majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vec
KANGOO, farba: modrá, dátum
vyhlásenia
konkurzu
v
prvej evidencie 20.07.2001,
zmysle § 167 h ods. 1 písm. b) ZKR
Zákona
VIN: VF1KC0BBF24217237
č. 7/2005 Z. z.
300,00 €
Spolu k 24.02.2020

V Detve, dňa 24.02.2020
Ing. Katarína Tkáčová
Správca konkurznej podstaty

K020375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuru Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybník 45, 982 65 Ratková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/975/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/975/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/975/2019 zo dňa 26.112019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Milan Kuru, nar. 20.02.1955, trvale bytom Rybník 45, 982 65 Ratková a za správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 233/2019 zo dňa 03.12.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
02.10.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 02.10.2019,
súčinnosti tretích. Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Milan Kuru, nar.
20.02.1955, trvale bytom Rybník 45, 982 65 Ratková, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Milan Kuru, nar. 20.02.1955, trvale bytom
Rybník 45, 982 65 Ratková, zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši dňa 28.02.2020
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JUDr. Jozef Veselý, správca

K020376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gál František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 30/54, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1005/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1005/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/1005/2019 zo dňa 27.11.2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka: František Gál, nar. 07.11.1988, trvale bytom Tajovského 551/30, 965 01 Žiar nad Hronom,
obchodné meno – František Gál, s miestom podnikania Tajovského 551/30, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:47 523
344 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 233/2019 zo dňa 03.12.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
05.08.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 05.08.2019,
súčinnosti tretích osôb a z úvodného stretnutia s dlžníkom zo dňa 10.12.2019. Správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: František Gál, nar.
07.11.1988, trvale bytom Tajovského 551/30, 965 01 Žiar nad Hronom, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: František Gál, nar. 07.11.1988, trvale bytom
Tajovského 551/30, 965 01 Žiar nad Hronom, zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši dňa 28.02.2020
JUDr. Jozef Veselý, správca

K020377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oraja Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levkuška 71, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/949/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/949/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen správca dlžníka Vojtech Oraja, nar.
20.05.1977, trvale bytom Levkuška 71, 982 62 Gemerská Ves, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/949/2019,

týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na majetok vo
vlastníctve dlžníka.

1. kolo ponukového konania

Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec

Popis: Osobné motorové vozidlo: CITROEN XSARA 2.0 HBDI 5D, EČ: RA 046 BI, rok výroby: 2004, farba: biela,
stav vozidla: opotrebované, v premávke, v evidencii ODI Revúca.

Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1, ktorá bola zverejnená v
Obchodnom vestníku č. 35/2020 dňa 20.02.2020, K016276.

Súpisová hodnota: 1000,- € určená odhadom správcu

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o kúpu musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným označením záujemcu (meno
a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné číslo/ IČO, zápis v príslušnom
registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny) v mene Euro za predaj predmetu
speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD.,
so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ konkurz: 4OdK/949/2019“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý
správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu,
a súčasne
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 49492019 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Ohliadka:
Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese
levrinc@bjl-advokati.eu

Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca zverejní v Obchodnom vestníku skončenie a oznámi výsledok
ponukového kola. V prípade ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ZoKR neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených
v ust. § 167r ZoKR, správca vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania, na uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia skončenia a oznámenia výsledku ponukového
konania v Obchodnom vestníku, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na
úhradu kúpnej ceny. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným
prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor
majetku 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.
Vo Zvolene 28.02.2020

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

K020378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lamper Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ulica J. J. Kmeťa 66 / 50, 976 55 Ľubietová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/770/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/770/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Peter Lamper, nar.
07. 10. 1965, trvale bytom ulica J. J. Kmeťa 66/50, 976 55 Ľubietová, podnikajúci pod obchodným menom Peter
Lamper, s miestom podnikania ulica J. J. Kmeťa 66/50, 976 55 Ľubietová, IČO: 34 991 123 (ďalej len „Dlžník“)
preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR 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.
Mgr. Peter Egry, správca

K020379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Berényiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 367/20, 962 71 Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.2.1974
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1229/2019 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1229/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Jana Berényiová, nar. 08.02.1974, Okružná 367/20, 962 71 Dudince, na korešpondenčnej adrese Nám. Š.
Moyzesa 3/31, 962 71 Banská Bystrica (ďalej len „dlžník“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K020380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrťany 30, 991 21 Chrťany, pošta Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/253/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/253/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1377, správca dlžníka:
Alexander Tóth, nar. 28. 10. 1953, trvale bytom Chrťany 30, 991 21 Závada týmto v zmysle § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko pri zostavení rozvrhu správca zistil, že výťažok zo speňaženia
konkurznej podstaty nepokryje ani náklady konkurzu, preto sa konkurz na majetok dlžníka: Alexander Tóth, nar.
28. 10. 1953, trvale bytom Chrťany 30, 991 21 Závada končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Ing. Kristián Gregor, správca v.r.

K020381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Kalocsai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodejov 200, 980 31 Hodejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1138/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1138/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Arpád Kalocsai, nar. 23.11.1964, bytom Hodejov 200, 980 31 Hodejov, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 5OdK/1138/2019, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené Súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok č. 1, veriteľa: SR- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, SR, IČO: 00 215 759, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 až 4, v celkovej výške
1.188,99 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
pohľadávky 3 až 6.

Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

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

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

(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K020382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Gallo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 22, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/748/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/748/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Matúš Gallo, nar.19. 03. 1986, trvale bytom Nemocničná 22, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne
podnikajúci pod obchodným meno: Matúš Gallo ZARA Print & Design, s miestom podnikania: Boženy
Němcovej 953/25, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 43 142 303, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v
Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/748/2019, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky č. 1, veriteľa: Ivan Kôstka,
Československej armády 240/24, 972 51 Handlová, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1, v
celkovej výške 10.000,- €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správkyňou zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod
číslom pohľadávky 17.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

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

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

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

(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K020383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gonda Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Huta 130, 962 25 Stará Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/887/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/887/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, (ďalej ako „správca“), správca
úpadcu Vladimír Gonda, nar. 08. 11. 1966, trvale bytom Stará Huta 130, 962 25 Stará Huta, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom Vladimír Gonda, s miestom podnikania Stará Huta 130, 962 25 Stará Huta, IČO: 43 574
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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611 (ďalej ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 ZKR, oznamuje, že nezistil
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

K020384
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:
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 Denisa
Žofková, nar. 28.06.1986, trvale bytom Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen, 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 28.02.2020
KP recovery, k.s.,
Správca

K020385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lali Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 155 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1975
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/632/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/632/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 1.kolo“

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 27.06.2019, sp. zn. 5OdK/632/2019, bol na majetok
dlžníka: Gabriel Lali, nar. 14. 06. 1975, trvale bytom: Francisciho 155, 981 01 Hnúšťa, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Gabriel Lali, s miestom podnikania: Francisciho 155, 981 01 Hnúšťa, IČO: 43 361 315 (ďalej
v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
127/2019, deň vydania: 03.07.2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu
Gabriel Lali, nar. 14. 06. 1975, trvale bytom: Francisciho 155, 981 01 Hnúšťa, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Gabriel Lali, s miestom podnikania: Francisciho 155, 981 01 Hnúšťa, IČO: 43 361 315,
v zmysle § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR"), vyhlasuje ponukové konanie na prevod nasledovných nehnuteľností:

1. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hnúšťa, obci Hnúšťa, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 925, a to na pozemku s parc. č. 766, parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku: záhrada, o výmere 150 m2; súpisová
hodnota: 375.- € (5.- €/m2 x 150 m2 = 750.- € x 1/2 = 375.- €); podstata: oddelená; poznámka v čase
zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 21.02.2020, dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej
nehnuteľnosti.

2. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hnúšťa, obci Hnúšťa, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 925, a to na pozemku s parc. č. 767/1, parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku: záhrada, o výmere 91 m2; súpisová hodnota:
227,50 € (5.- €/m2 x 91 m2 = 455.- € x 1/2 = 227,50 €); podstata: oddelená; poznámka v čase zápisu –
nie; deň a dôvod zapísania majetku: 21.02.2020, dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

3. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hnúšťa, obci Hnúšťa, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 925, a to na pozemku s parc. č. 768, parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku: záhrada, o výmere 150 m2; súpisová
hodnota: 402,50 € (5.- €/m2 x 161 m2 = 805 € x 1/2 = 402,50 €); podstata: oddelená; poznámka v čase
zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 21.02.2020, dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej
nehnuteľnosti.

4. Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Hnúšťa, obci Hnúšťa, okrese
Rimavská Sobota, vedená Katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísaná na LV č.
2945, a to pozemok s parc. č. 767/2, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku:
záhrada, o výmere 300 m2; súpisová hodnota: 1.500.- € (5.- €/m2 x 300 m2 = 1.500.- €); podstata:
oddelená; poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 21.02.2020, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnosti a/alebo
nehnuteľnostiach.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nehnuteľnosti/nehnuteľností, ktorá však nesmie byť nižšia ako je 100% súpisovej hodnoty majetku uvedeného
v súpise majetku, ktorá je predmetom ponuky.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania kúpnu zmluvu
o prevode nehnuteľnosti/nehnuteľností v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení
podľa predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového
konania. Účastník je povinný zložiť zálohu vo výške 50% zo súpisovej hodnoty majetku na ponúknutú kúpnu cenu
za prevod nehnuteľnosti, a to na bankový účet vyhlasovateľa (správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN:
SK73 0900 0000 0050 5700 9105, BIC: GIBASKBX, VS: 56322019.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/632/2019 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail
účastníka alebo meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt účastníka, telefónne číslo a e-mail účastníka b)
identifikácia nehnuteľnosti, ktorá je predmetom prevodu, c) navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka
musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na
predmetnú nehnuteľnosť), d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka
ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od
skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – nehnuteľnosť a/alebo
nehnuteľnosti, ktoré tvoria súpis všeobecnej podstaty; (b) náklady spojené s prevodom, ako aj všetky správne a
iné poplatky spojené so zápisom do Katastra nehnuteľností znáša kupujúci, (c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu
cenu za prevod nehnuteľnosti bankovým prevodom na účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v
lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Kúpnu zmluvu vyhlasovateľ ponukového
konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za prevod nehnuteľnosti. Toto
ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou
verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk
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Vo Zvolene dňa 28.02.2020

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

K020386
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Denisa Žofková, nar. 28.06.1986, trvale bytom Novozámocká 1453/26,
960 01 Zvolen, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií 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.: 2OdK/50/2020. 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

V Banskej Bystrici dňa 28.02.2020
KP recovery, k.s.,
Správca
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K020387
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:
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
(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
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(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 Denisa Žofková, nar. 28.06.1986, trvale bytom Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen (ďalej len
„Dlžník") oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2OdK/50/2020 zo dňa 03.02.2020,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 28/2020 zo dňa 11.02.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a
za správcu dlžníka bola ustanovená spoločnosť: KP recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica,
Slovensko (predtým: Tajovského 3, 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: Denisa Žofková, born: 28th of June 1986, address: Novozámocká
1453/26, 960 01 Zvolen, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Banská
Bystrica, proc. no: 2OdK/50/2020 dated on 03rd of February 2020, which was announced in the Commercial
Bulletin No. 28/2020 from 11th of February 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
Republiv (previously: Tajovského 3, 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 ust. §
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 2OdK/50/2020 (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. 2OdK/50/2020 (§ 167l sec. 3 BRA).
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).
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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,
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.
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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 28.02.2020
KP recovery, k.s.,
Správca/ the Trustee

K020388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 1165/19, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/943/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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5OdK/943/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 21.11.2019, sp. zn. 5OdK/943/2019, bol na majetok
dlžníka: Eva Ferková, nar. 03. 09. 1970, trvale bytom: Clementisova 1165/19, 050 01 Revúca (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 230/2019, deň
vydania: 28.11.2019.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

·

žiadny majetok

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia 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.

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

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty
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K020389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Štefanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 257/8A, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1231/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1231/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
(ďalej ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 27.12.2019, pod č. k.
2OdK/1231/2019 ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Michaela Štefanová,
nar. 03.08.1988, trvale bytom Dolná Ždaňa 257/8A, 966 01 Hliník nad Hronom, (ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167v, ods.1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Michaela Štefanová, nar. 03.08.1988, trvale
bytom Dolná Ždaňa 257/8A, 966 01 Hliník nad Hronom, končí.
V Banskej Bystrici, dňa 28.02.2020
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K020390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácz Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodejov 131, 980 31 Hodejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/950/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/950/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Záznam
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spísaný dňa 28.02.2020 správcom Mgr. Slavomírom Jančiarom, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:

Jozef Rácz, nar. 11.01.1952,
trvale bytom Hodejov 131, 980 31 Hodejov
(ďalej aj len „dlžník“).

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/950/2019 zo dňa 21.11.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 230/2019 dňa 28.11.2019, Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Jozef Rácz, nar. 11.01.1952, trvale bytom Hodejov 131, 980 31 Hodejov.

OPIS ÚKONU:
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk v rámci 1. kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku, ktorý sa ponúka na predaj, vyhláseného v zmysle § 167n ods. 1, druhá veta, v spojení s ust. § 167p
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) a to na:

Pozemky

Druh
pozemku

Výmera
Štát, okres, obec
v m²

zastavaná
plocha
nádvorie
Záhrada

a 364

400

Katastrálne
územie

Slovenská
republika, Rimavská Hodejov
Sobota, Hodejov
Slovenská
republika, Rimavská Hodejov
Sobota, Hodejov

Dôvod
Spoluvlas Deň
zapísania
zapísania
tnícky
majetku
do
majetku
podiel
súpisu
súpisu

Číslo
Listu Číslo
vlastníctva
parcely

do

294

Parcela
CKN 80

8/45

21.01.2020

LV č. 294, k.ú.
Hodejov

294

Parcela
CKN 81

8/45

21.01.2020

LV č. 294, k.ú.
Hodejov

STAVBY
Popis
stavby
rodinný
dom

Štát, okres, obec,

Katastrálne
územie

Slovenská republika,
Rimavská
Sobota, Hodejov
Hodejov

Číslo
listu Súpisné
vlastníctva
číslo

Číslo
parcely

Spoluvlas Deň
zapísania Dôvod zapísania
tnícky
majetku
do majetku
do
podiel
súpisu
súpisu

294

CKN 80

8/45

208

21.01.2020

LV č. 294, k.ú.
Hodejov
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Nehnuteľnosti boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 16/2020 zo dňa 24.01.2020 pod K007056.

1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 32/2020 dňa 17.02.2020 pod K014688.

Správca v súlade so zverejneným ponukovým konaním v rámci 1. kola po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
dňa 28.02.2020 otvoril doručené ponuky a konštatuje, že ponuka, ktorá bola v rámci 10 dňovej lehoty na
predkladanie ponúk doručená do kancelárie správcu v zalepenej obálke s poznámkou: „PONUKA –
5OdK/950/2019 - NEOTVÁRAŤ“, záujemcom:

Slovak Estate s.r.o., so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava, SR, IČO: 50 050 907,

ktorý v súlade so zverejnenými podmienkami 1. kola ponukového konania ponúkol za predmet ponukového
konania cenu vo výške 810,- € (slovom: Osemstodesať EUR), bola úspešná z dôvodu, že rozhodujúcim kritériom
úspešnosti v ponukovom konaní je podanie najvyššej ponuky, čo v tomto prípade bolo splnené.

Ponúkaná cena za vyššie uvedený nehnuteľný majetok dlžníka vo výške 810,- € bola v súlade s podmienkami 1.
kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka uhradená na účet uvedený v ponukovom
konaní.

Správca záverom konštatuje, že nakoľko ponuka uvedeného záujemcu, bola v rámci 1. kola vyhodnotená ako
ponuka s najvyššou ponúknutou cenou za vyššie uvedený súbor majetku, uvedený záujemca bol vyhodnotený
v zmysle 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 ako úspešný a bude správcom konkurznej podstaty vyzvaný na
uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj vyššie uvedených nehnuteľností, o ktoré záujemca prejavil záujem.

Správca upozorňuje na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok
ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to na bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú.
IBAN: SK74 8360 5207 0042 0621 7211, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa uvedú
identifikačné údaje oprávnenej osoby a do variabilného symbolu sa uvedie: „59502019“.

Vo Zvolene dňa 28.02.2020
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Mgr. Slavomír Jančiar
Správca

K020391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šuraba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina (pôvodne Pražská 1451/1)) 231, 023 31 Rudina (pôvodne Zvolen)
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 33/2014 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 33/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu – fyzickej osoby Miroslav Šuraba, nar.
09.05.1979, bytom: Rudina 231, 023 31 Rudina (pôvodne Pražská 1451/11, 960 01 Zvolen), podľa § 98 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“).
1.

VŠEOBECNÁ ČASŤ:

1.1.

Vyhlásenie konkurzu:

Okresný súd Banská Bystrica, Uznesením č.k.: 2K/33/2014 – 29, zo dňa 13.06.2014 v právnej veci navrhovateľa
- dlžníka: Miroslav Šuraba, nar.: 09.05.1979, bytom: Pražská 1451/11, 960 01 Zvolen (ďalej len „dlžník“),
o návrhu
na vyhlásenie konkurzu rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu (ďalej len „uznesenie o vyhlásení
konkurzu“). Uvedené uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. OV 116/2014 zo dňa 19.06.2014.
Uznesením o vyhlásení konkurzu ma súd zároveň ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty.

1.2.

Prihlásenie pohľadávok:

V konkurze si uplatnili prihláškou svoje pohľadávky celkom 2 veritelia, ktorí si prihlásili spolu pohľadávky
v celkovej sume 21.924,74 €, ktoré boli zistené v rozsahu 21.924,74 €. Z takto prihlásených pohľadávok boli
všetky pohľadávky nezabezpečené.

1.3.

Súpis všeobecnej podstaty:

V zmysle § 69 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom
v OV č. 173/2014 zo dňa 10.09.2014, ktorý bol doplnený v OV č. 175/2017 zo dňa 13.09.2017. Jednalo
sa o vykonané zrážky zo mzdy úpadcu a preplatok vrátený po ročnom zúčtovaní so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou,a.s., za rok 2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:

Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory vyvolané a súvisiace
s konkurzom.

1.5.

Speňaženie konkurznej podstaty:

V konkurze bol speňažený majetok tak, ako to vyplýva z tohto rozvrhu. V priebehu konkurzu správca
nezostavoval žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo všeobecnej podstaty.

2.

ROZVRHOVÁ ČASŤ:

Rozvrh pre nezabezpečených veriteľov všeobecnej podstaty:
Všeobecná podstata je speňažená vo výške 2.661,27 €.
Zoznam jednotlivých zložiek majetku je uvedený nasledovne:
1. Preddavok na úhradu nákladov konkurzu – OS Banská Bystrica
2. Zrážky zo mzdy úpadcu, preplatok z ročného zúčtovania
So Všeobecnou zdravotnou poisťovňou,a.s.

663,88 €
347,39 €

3. Speňaženie majetku v konkurze

1650,- €

CELKOM:

2661,27 €

Špecifikácia príjmov je obsahnutá v prílohe č. 1 k tomuto Rozvrhu zo všeobecnej podstaty.

Priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate: 2.147,30 €, z toho:
·

Odmena SKP do konania prvej schôdze veriteľov

V zmysle § 87 ods.2 písm.a)
·

663,88 €

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie

V zmysle § 87 ods.2 písm.c)
·

1020,00 €

Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením

konkurzného konania – Poštovné,PHM,ban.poplatky
V zmysle § 87 ods.2 písm.c)
·

458,10 €

Súdny poplatok za rozvrh výťažku – OS Banská Bystrica

0,2% z rozvrhu

5,32 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2147,30 €

Špecifikácia pohľadávok proti všeobecnej podstate je obsiahnutá v prílohe č. 2 k tomuto Rozvrhu zo
všeobecnej podstaty.

Pohľadávky proti podstate, ktoré boli už uspokojené:
•

odmena správcu za výkon funkcie do 1. schôdze veriteľov vo výške 663,88 €, zo zloženého
preddavku, poukázané OS Banská Bystrica v zmysle Uznesenia o priznaní odmeny,
OV č.189/2014 zo dňa 03.10.2014.

Po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate správca zistil, že výťažok majetok tvoriaceho
všeobecnú podstatu predstavuje sumu 513,97 €. Túto sumu následne rozvrhol medzi veriteľov pohľadávok,
ktoré boli zistené nasledovne:
Zoznam zistených nezabezpečených pohľadávok:
P.č. Veriteľ

Výška prihl.pohľad. Výška zistenej pohľad.

1.

Slov.konsolid.banka,a.s.BA

2.

SLSP,a.s. ústredie, BA
CELKOM:

Výška popretej pohľad. Č.pohľ.

19.890,07 €

19.890,07 €

0

1

2.034,67 €

2.034,67 €

0

2

21.924,74 €

21.924,74 €

0

Návrh rozdelenia výťažku pre nezabezpečených veriteľov:

P.č. Veriteľ

. Výška zistenej pohľad. Rozvrh výťažku .

1.

Slov.konsolid.banka,a.s.BA

2.

SLSP,a.s. ústredie, BA
CELKOM:

19.890,07 €

466,27 €

2.034,67 €

47,70 €

21.924,74 €

513,97 €

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov
uspokojené zo všeobecnej podstaty v tomto rozsahu.

3.

ZÁVER
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So zreteľom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na ustanovenie § 98 a § 101 ZKR si dovoľujem požiadať
zástupcu veriteľov o schválenie predloženého konečného rozvrhu výťažku, prípadne o podanie
odôvodnených námietok voči nemu, a to v písomnej forme na adresu správcovskej kancelárie v lehote
15 dní od zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
Zároveň si dovoľujem požiadať prihlásených veriteľov zistených pohľadávok o oznámenie čísla bankových učtov
pre poukázanie rozvrhu výťažku.

Ing.J.Dobrocká,MBA, správca úpadcu

K020392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Slašťan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Kollára 564/10, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1984
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1123/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1123/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416 (ďalej len „správca“), správca v konkurze vyhlásenom na
majetok dlžníka: Rastislav Slašťan, nar. 02.12.1984, trvale bytom Jána Kollára 564/10, 967 01 Kremnica (ďalej
len „dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka sa končí, pretože správcom bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca na základe skutočností vyplývajúcich z obsahu návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, najmä jeho príloh
označených „Zoznam aktuálneho majetku“ a „Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných
troch rokoch“, datovaných dňom 20.10.2019, informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami, ako aj na
základe vlastného šetrenia neidentifikoval žiadny majetok, ktorý by v zmysle ust. § 167h a nasl. ZKR podliehal
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 druhá veta ZKR konkurz na majetok
dlžníka zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §
167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a § ust. 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
T. R. I. Solutions k.s., správca
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K020393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanka Karabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 24, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1255/2019 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1255/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Blanka Karabová, nar. 29.06.1966, trvale bytom B. Němcovej 24, 990 01 Veľký Krtíš, oznamuje
účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods.2, ZKR, že dňom uverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Rádayho 8, 984 01
Lučenec, a to v pracovných dňoch od 09.00 h do 15.00 h. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel.č. 0948
641501, alebo emailom na: dobrocka.jd@gmail.com
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K020394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOP DESIGN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kirejevská 12, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 029 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 80/21, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 12/2019 -S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 12/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie : SNP 80/20 , 96001 Zvolen, správca podstaty úpadcu: TOP
DESING, s r.o., Kirejevská 12 97901 Rimavská Sobota, IČO: 36 029 319 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na 04.
Apríla 2020 o 10.00 hod. v kancelárii správcu Nám. SNP 80/20, (II. poschodie), 960 01 Zvolen.
Program schôdze:
1, Zahájenie.
2, Zistenie uznášania schopnosti schôdze veriteľov.
3, Správa o činnosti správcu od vyhlásenia konkurzu a stave konkurzného konania.
4, Voľba veriteľského výboru, zástupcu veriteľov.
5. Hlasovanie o výmene správcu..
6, Schválenie správcu.
7, Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa s úradne osvedčeným
podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.
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Ing. Ernest Mésároš, správca

K020395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanka Karabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 24, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1255/2019 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1255/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty Ing.Janka Dobrocká,MBA, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Rádayho 8 –
úpadcu : Blanka Karabová, nar. 29.06.1966, trvale bytom B. Němcovej 24, 990 01 Veľký Krtíš č. k.
5OdK/1255/2019, v zmysle § 32 ods. 7 písm b) a § 167l, Zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený vo finančnom ústave Tatrabanka,a.s., pobočka Lučenec, IBAN: SK60 1100 0000
0029 1885 3487.
POUČENIE:
1. 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.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
7. Preddavok na trovy konania tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na jeho vrátenie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca konkurznej podstaty

K020396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanka Karabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 24, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1255/2019 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1255/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015,
o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo
dňa 15.01.2020, č.k. 5OdK/1255/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo č.15/2020 dňa
23.01.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Blanka Karabová, nar. 29.06.1966, trvale bytom
B.Nemcovej 24, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze
a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní si prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Ing.Janka Dobrocká,MBA, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, k číslu
konania 5OdK/1255/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú
meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. 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. 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. 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 dôvod, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca
Notification to foreing creditors
According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20-th of May 2015,
on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, dated 15-th of January 2020, No. 5OdK/1255/2019, which was
published in the Government Journal on the dated 25-rd of January 2020 bankruptcy procedure was on the
Debtor – Blanka Karabová, born on 29-th of Jun 1966, with permanent address B.Nemcovej 24, 990 01 Veľký
Krtíš, Slovak republic. This resolution of the District Court in Banská Bystrica became valid on 24-th of January
2020. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act.No 7/2005 Coll Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing.Janka Dobrocká,MBA,
Správca, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovak republic, to the Nr. 5OdK/1255/2019.
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can
not exercise the voting rights and others rights associated with lodged claims. 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 trustee, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depent on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have
a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill
the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 debtor, the legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. 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 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. The total amount of claim in the registration form shall be divided in to principal and
interest with the legal cause of the interest. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
lodged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate as and publishe 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 announca, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to
be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim
is accunted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in
accoutancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, bankruptcy trustee

K020397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kaškötö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 140, 969 01 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2020 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Anton Kaškötö, nar. 29.10.1954, trvale bytom Štiavnické Bane 140, 969 01 Štiavnické Bane,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Anton Kaškötö, s miestom podnikania Štiavnické Bane 140, 969 01
Štiavnické Bane, IČO: 14 213 702, oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods.2, ZKR,
že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu
v kancelárií správcu, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, a to v pracovných dňoch od 09.00 h do 15.00 h. Termín je
potrebné vopred dohodnúť na tel.č. 0948 641501, alebo emailom na: dobrocka.jd@gmail.com
Ing.Janka Dobrocká,MBA, 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

439

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

K020398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janšík Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 23/11 23/11, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1028/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1028/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Druh: Iná majetková podstata
P.č. Popis

1.
2.

Podiel Súpisová hodnota v Eur

Zastavaná plocha a nádvorie č. LV 894, k.ú. Trhyňa, okres Levice, parcela 1536/2

2/54

200,-

Vinica, záhrada, č. LV 893, k.ú. Trhyňa, okres Levice, parcela 1535, 1536/1

2/54

700,-

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu:

14.02.2020
§ 167h ods. 1 ZKR

Ing. Naďa Bôžiková

správca

K020399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kaškötö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 140, 969 01 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2020 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty Ing.Janka Dobrocká,MBA, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Rádayho 8 –
úpadcu : Anton Kaškötö, nar. 29.10.1954, trvale bytom Štiavnické Bane 140, 969 01 Štiavnické Bane, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Anton Kaškötö, s miestom podnikania Štiavnické Bane 140, 969 01
Štiavnické Bane, IČO: 14 213 702, č. k. 5OdK/50/2020, v zmysle § 32 ods. 7 písm b) a § 167l, Zákona č. 7/2005
Z.z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
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konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo finančnom ústave Tatrabanka,a.s., pobočka Lučenec,
IBAN: SK60 1100 0000 0029 1885 3487.
POUČENIE:
1. 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.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
7. Preddavok na trovy konania tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na jeho vrátenie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca konkurznej podstaty

K020400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňáková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Madácha 728/7 728/7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1127/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1127/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Druh: Iná majetková podstata
P.č. Popis

Podiel Súpisová hodnota v Eur

Trvalý trávnatý porast č. LV 5327, k.ú. Stará Ľubovňa, parcela 2019/1, 2019/2, 2019/3

2/20

200,-

1.

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu:

14.02.2020
§ 167h ods. 1 ZKR

Ing. Naďa Bôžiková
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správca

K020401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kaškötö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 140, 969 01 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2020 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015,
o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo
dňa 13. februára 2020, č.k. 5OdK/50/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo č.34/2020 dňa
19.02.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: : Anton Kaškötö, nar. 29.10.1954, trvale bytom Štiavnické
Bane 140, 969 01 Štiavnické Bane, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Anton Kaškötö, s miestom
podnikania Štiavnické Bane 140, 969 01 Štiavnické Bane, IČO: 14 213 702, Slovenská republika. V zmysle
zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní si prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing.Janka Dobrocká,MBA, Rádayho 8, 984 01
Lučenec, Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/50/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. 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.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. 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. 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. 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 dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných
veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca
Notification to foreing creditors
According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20-th of May 2015,
on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, dated 13-th of February 2020 No. 5OdK/50/2020, which was
published in the Government Journal on the dated 19-th of February 2020 bankruptcy procedure was on the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

442

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

Debtor – : Anton Kaškötö, born on 29-th of October 1954, with permanent address Štiavnické Bane 140, 969 01
Štiavnické Bane, with last name of business Anton Kaškötö, with bussiness address Štiavnické Bane 140, 969 01
Štiavnické Bane, Identification Number: 14 213 702, Slovak republic. This resolution of the District Court in
Banská Bystrica became valid on 20-th of February 2020. The bankruptcy procedure was declared as of this
date.
According to the Act.No 7/2005 Coll Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing.Janka Dobrocká,MBA,
Správca, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovak republic, to the Nr. 5OdK/50/2020.
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can
not exercise the voting rights and others rights associated with lodged claims. 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 trustee, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depent on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have
a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill
the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy 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 debtor, the legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. 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 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. The total amount of claim in the registration form shall be divided in to principal and
interest with the legal cause of the interest. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
lodged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate as and publishe 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 announca, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to
be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim
is accunted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in
accoutancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, bankruptcy trustee

K020402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šarišský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladosť 60/7, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/726/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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2OdK/726/2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Roman Šarišský, nar. 21.04.1996, trvale bytom Mladosť 60/7, 976 69 Pohorelá, IČO –
48333131, oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods.2, ZKR, že dňom uverejnenia
tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Rádayho
8, 984 01 Lučenec, a to v pracovných dňoch od 09.00 h do 15.00 h. Termín je potrebné vopred dohodnúť na
tel.č. 0948 641501, alebo emailom na: dobrocka.jd@gmail.com
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K020403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaníky 31 31, 962 65 Domaníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1098/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1098/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Lucia Berkyová, nar.
24. 01. 1995, trvale bytom Domaníky 31, 962 65 Domaníky, (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka
bol ustanovený: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič,, zn. správcu: S 1530 (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 19.02.2020 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Lucia Berkyová, nar. 24. 01. 1995, trvale bytom Domaníky 31, 962 65
Domaníky.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
S úctou
Ing. Naďa Bôžiková

K020404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šarišský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladosť 60/7, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1996

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/726/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/726/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty Ing.Janka Dobrocká,MBA, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Rádayho 8 –
úpadcu : Roman Šarišský, nar. 21.04.1996, trvale bytom Mladosť 60/7, 976 69 Pohorelá, IČO – 48333131, č. k.
2OdK/726/2018, v zmysle § 32 ods. 7 písm b) a § 167l, Zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený vo finančnom ústave Tatrabanka,a.s., pobočka Lučenec, IBAN: SK60 1100 0000
0029 1885 3487.
POUČENIE:
1. 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.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
7. Preddavok na trovy konania tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na jeho vrátenie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca konkurznej podstaty

K020405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 2065/107 2065/107, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1154/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1154/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Pavel Baláž, nar. 25.
05. 1971, trvale bytom Sokolská 2065/107, 96001 Zvolen, (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič,, zn. správcu: S 1530 (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 19.02.2020 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Pavel Baláž, nar. 25. 05. 1971, trvale bytom Sokolská 2065/107, 96001
Zvolen.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
S úctou
Ing. Naďa Bôžiková

K020406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šarišský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladosť 60/7, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/726/2018 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/726/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015,
o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo
dňa 30.01.2020, č.k. 2OdK/726/2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo č.25/2020 dňa
06.02.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: : Roman Šarišský, nar. 21.04.1996, trvale bytom Mladosť
60/7, 976 69 Pohorelá, IČO – 48333131, Slovenská republika. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze
a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní si prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Ing.Janka Dobrocká,MBA, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, k číslu
konania 2OdK/726/2018. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. 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. 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.
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 dôvod, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi,
inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
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pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje
na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca
Notification to foreing creditors
According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20-th of May 2015,
on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, dated 30-th of January 2020, No. 2OdK/726/2018, which was
published in the Government Journal on the dated 6-th of February 2020 bankruptcy procedure was on the Debtor
– : Roman Šarišský, born on 21-th of April 1996, with permanent address Mladosť 60/7, 976 69 Pohorelá,
Identification Number 48333131, Slovak republic. This resolution of the District Court in Banská Bystrica became
valid on 7-th of February 2020. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act.No 7/2005 Coll Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in one original to the bankruptcy trustee to the address
Ing.Janka Dobrocká,MBA, Správca, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovak republic, to the Nr. 2OdK/726/2018.
Creditors whose claims arise in the future or depent on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have
a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill
the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy 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 debtor, the legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. 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 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. The total amount of claim in the registration form shall be divided in to principal and
interest with the legal cause of the interest. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
lodged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate as and publishe 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 announca, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to
be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim
is accunted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in
accoutancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, bankruptcy trustee

K020407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 14.01.2020 boli doručené prihlášky pohľadávky
veriteľa BONAVITA SERVIS spol. s r.o.., IČO:35696371, Šustekova 18, Bratislava je zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod poradovým číslom
5426
vo výške
7 108,88 €
veriteľa Obec Beluša , IČO:00317063, Farská 1045/6, Beluša je zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod poradovým číslom

5427

vo výške

208,49 €

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K020408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 16.01.2020 bola doručená prihláška pohľadávky
veriteľa Obec Málinec, IČO:00316211, Nám.SNP 474/1, Málinec je zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod poradovým číslom

5428

vo výške

66,60 €

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty
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K020409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 17.01.2020 bola doručená prihláška pohľadávky
veriteľa Martina Chlivényiová, Vystrkov 1121/4, Bánovce nad Bebravou je zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod poradovým číslom

5429

vo výške

3400,89 €

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K020410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 20.01.2020 bola doručená prihláška pohľadávky
veriteľa Mária Peťková, Školská 443/24, Predajná je zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod poradovým číslom

5430

vo výške

909,10 €

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

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

449

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

K020411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 22.01.2020 boli doručené prihlášky pohľadávky
veriteľa Milada Cipkalová, Topoľová 6, Spišská Nová Ves je zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým
číslom
5434
vo výške
1214,94 €
veriteľa Stredoslovenská republika - Krajský súd v Bratislave, IČO: 00215759, Záhradnícka 10, Bratislava je
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom
5435
vo výške
16,50 €
veriteľa Jana Mutňanská, Rumunskej armády 841/10, Kremnica
pod poradovým číslom

5436

vo výške

je zapísaná do zoznamu pohľadávok

688,39 €

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K020412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 23.01.2020 boli doručené prihlášky pohľadávky

veriteľa Mesto Handlová, Nábrežie baníkov 7, Handlová

je zapísaná do zoznamu pohľadávok
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pod poradovým číslom

5437

v o výške

952,09 €

pod poradovým číslom

5438

v o výške

947,55 €

pod poradovým číslom

5439

v o výške

946,90 €

pod poradovým číslom

5440

v o výške

946,90 €

pod poradovým číslom

5441

v o výške

20,48 €

Deň vydania: 04.03.2020

veriteľa MTI a.s, IČO: 35697393, Sabinovská 12, Bratislava je zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod poradovým číslom

5442

vo výške

572,22 €

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K020413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 25.01.2020 bola doručená prihláška pohľadávky

veriteľa Lactalis Slovakia, a.s., IČO: 46471375, Medená 18, Bratislava je zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod poradovým číslom

5443

vo výške

19 252,88 €

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty
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K020414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 27.01.2020 boli doručené prihlášky pohľadávky
veriteľa Lošonská Eva, Senecká 24, Veľký Biel
5444
vo výške
1064,67 €

je zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom

veriteľa Worldwide Prestige, s.r.o., IČO: 50298208, Dvory 18, Púchov
pod poradovým číslom

5445

vo výške

je zapísaná do zoznamu pohľadávok

60 000,00 €

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K020415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 28.01.2020 bola doručená prihláška pohľadávky
veriteľa Šarlota Micheleová, J.Horvátha 928/86, Kremnica
pod poradovým číslom

5446

vo výške

je zapísaná do zoznamu pohľadávok

1435,93 €

Ing. Katarína Tkáčová
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správca konkurznej podstaty

K020416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 29.01.2020 boli doručené prihlášky pohľadávky
veriteľa Július Rákoš, Ing., Pivovarská 204/16, Vidiná
pod poradovým číslom

5447

vo výške

veriteľa Helena Gajdošová, Farská 42, Predajná
pod poradovým číslom

5448

vo výške

veriteľa Judita Tóthová, Selany 44
pod poradovým číslom

5449

je zapísaná do zoznamu pohľadávok

3 849,29 €
je zapísaná do zoznamu pohľadávok
1 354,80 €

je zapísaná do zoznamu pohľadávok

vo výške

1 686,78 €

veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35937874, Nám. Artézskych prameňov 16, Lučenec
je zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom

5450

vo výške

538 449,05€

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K020417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 03.02.2020 boli doručené prihlášky pohľadávky
veriteľa Július Rákoš, Pivovarská 204/16, Vidiná
pod poradovým číslom

5451

vo výške

je zapísaná do zoznamu pohľadávok
2 193,40 €

veriteľa PPRESS, s.r.o., IČO: 36628620, Fučíkova 15, Detva
pod poradovým číslom

5452

vo výške

je zapísaná do zoznamu pohľadávok

40 826,99 €

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K020418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 06.02.2020 bola doručená prihláška pohľadávky
veriteľa Klaudia Michalková, Daxnerova 703, Tisovec
pod poradovým číslom

5453

vo výške

je zapísaná do zoznamu pohľadávok

1 687,11 €

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K020419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 04.03.2020

2K 12/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
dňa 07.02.2020 bola doručená prihláška pohľadávky

veriteľa M-MARKET, akciová spoločnosť, IČO: 36027146, Námestie republiky 5994/32, Lučenec
zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom
5454
vo výške
621,98 €
pod poradovým číslom

5455

vo výške

30 567,71 €

pod poradovým číslom

5456

vo výške

9 064,43 €

pod poradovým číslom

5457

vo výške

381 754,15 €

pod poradovým číslom

5458

vo výške

155 136,66 €

je zapísaná do

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K020420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sujová Zdena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinské Lazy 53, 962 25 Slatinské Lazy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/50/2020 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/50/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Zachar, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas stránkových hodín
od 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu emailom: judr.zacharondrej@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 048/414 71 46, mobil: 0905 563 270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K020421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sujová Zdena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinské Lazy 53, 962 25 Slatinské Lazy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1965
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/50/2020 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/50/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ondrej Zachar., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na zloženie
kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi:

Účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1425856001/1111
IBAN: SK58 1111 0000 0014 2585 6001

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K020422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sujová Zdena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinské Lazy 53, 962 25 Slatinské Lazy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/50/2020 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/50/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Zdena
Sujová, nar. 21.09.1965, trvale bytom: Slatinské Lazy 53, Slatinské Lazy, pôvodne podnikajúca pod obchodným
menom: Zdena Sujová, s miestom podnikania D. Ertla 1450/11, 960 01 Zvolen, IČO: 37548891(„ďalej len dlžník“)
oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 4OdK/50/2020 zo dňa
04.02.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 29/2020 zo dňa 12.02.2020 vyhlásený konkurz a za správcu
úpadcu bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
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)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, 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)
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)
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. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo 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)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

458

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Zdena Sujová, born: 21.07.1965, residence: Slatinské Lazy
53, business name: Zdena Sujová, business place: D. Ertla 1450/11, 960 01 Zvolen, identification number
37548891 (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that the debtor's assets were by order
of the District Court of Banská Bystrica, č. 4OdK/50/2020 dated 04.02.2020, published in Commercial
Bulletin no. 29/2020 dated 12.02.2020 bankruptcy was declared and JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65 / A,
974 01 Banská Bystrica.
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.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator on address JUDr. Ondrej Zachar, Horná
65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia, and the administrator must be delivered within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the
right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the
Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the
trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and
termination of the right.
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.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K020423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čakloš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mičinská cesta 1909/6, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/521/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/521/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie III. kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ustanovená za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Ján Čakloš, nar. 11.06.1968, trvale bytom Mičinská cesta
1909/6, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Ján čakloš, s miestom podnikania:
Mičinská cesta 1909/6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 327 682 (sp.zn.: 5OdK/521/2019 zo dňa 21.05.2019,
zverejnené v OV č.100/2019 zo dňa 27.05.2019), týmto vyhodnocuje III. kolo ponukového konania, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 4/2020 dňa 08.01.2020:

Súpis majetku bol zverejnený v OV č. 26/2020 dňa 07.02.2020
Súpis
majetku
typ súpisovej
dátum
zložky
popis súpisovej zložky
hodnota zápisu
·
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Zmluva o dielo zo dňa
16.11.2018, Faktúra č. 06/2018 – datum vyhotovenia 03.12.2018,
datum splatnosti 14.12.2018, výška pohľadávky 816 Eur
·
peňažná
Dlžník: MC – Montáže s.r.o., so sídlom Zlatovská 27, 911 05
pohľadávka
Trenčín, IČO: 50 922 114
816 Eur 26.08.2019

dôvod
zápisu

§ 167h ods.
1 ZKR

Poznámka: Pohľadávka dlžníka doposiaľ nebola judikovaná ani exekučne vymáhaná. Pohľadávka nebola uznaná
dlžníkom.

Dňa 18.02.2020 uplynula lehota na predkladanie ponúk na odkúpenie majetku dlžníka.
V rámci III. kola ponukového konania nebola do kancelárie správcu konkurznej podstaty doručená ani jedna
ponuka na odpredaj vyššie uvedenej peňažnej pohľadávky. Vzhľadom na uvedené správca konkurznej podstaty
vyhodnocuje III. kolo ponukového konania za neúspešné.

Správca týmto oznamuje, že vzhľadom k tomu, že ani v rámci 3 kola ponukového konania nedošlo
k speňaženiu majetku dlžníka, tento v súlade §167p ods. 2 ZKR prestal podliehať konkurzu.

V Banskej Bystrici, dňa 28.02.2020

Mgr. Zuzana Miklošková, správca

K020424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čakloš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mičinská cesta 1909/6, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/521/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/521/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dňa 13.02.2020

Prihláška pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava v celkovej sume 229,23,Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Mgr. Zuzana Miklošková
správca

K020425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čakloš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mičinská cesta 1909/6, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/521/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/521/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
Dňa 27.05.2019 bolo v obchodnom vestníku OV č. 100/2019 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 5OdK/521/2019 zo
dňa 21.05.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Čakloš, nar.: 11.06.1968, trvale bytom:
Mičinská cesta 1909/6, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom. Ján Čakloš, s miestom
podnikania: Mičinská cesta 1909/6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 327 682 a za správcu konkurznej podstaty
bola ustanovená Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

463

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Ján Čakloš, nar.: 11.06.1968, trvale bytom: Mičinská cesta 1909/6, 974 01 Banská
Bystrica sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Zuzana Miklošková, správca

K020426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladzany 29, 962 65 Hontianske Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1223/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1223/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota
popis

suma Súpis.
hodnota
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných 500 ,- 500,- €
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
€

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
správca

K020427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gunárová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Šmidkeho 1445/2 2, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/954/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/954/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Jana Gunárová, nar.: 13.04.1988, K. Šmidkeho 1445/2, 960 01
Zvolen, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásili pohľadávky nasledovný veritelia:
1. Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 11, Bratislava, 825 22, Slovenská republika, vo výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3 174,73 EUR

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
Budovateľská 12
962 23 Očová

K020428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ďurčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1963
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1184/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1184/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty zostavený ku dňu 28.02.2020
p.č.
1

2

súpisová zložka
hnuteľná vec:
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo:
stav opotrebovanosti:
odhadovaná hodnota:
rok výroby
farba:
dôvod zápisu:
STK a EK platná do
pohľadávka
popis:
hodnota
dôvod zápisu:

hodnota
motorové vozidlo FIAT BRAVA
VK343AP
ZFA18200004905069
zodpovedá roku výroby
600,00 €
1999
zelená metalíza
§67 ods.1 pism.a)
marec 2020
nárok na vyplatenie sumy za doplnkové dôchodkové sporenie
648,16 €
§67 ods.1 pism.a)

K020429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lašáková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 915/60, 962 21 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/968/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/968/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Správca dlžníka Jana Lašáková, nar.: 21. 03. 1972 , bytom: M. R. Štefánika 915/60, 962 21 Detva , týmto
oznamuje, že konkurz sa podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši, 28.02.2020
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K020430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 2809 / 16, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/494/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/494/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka Ján Bartoš, nar. 24. 02. 1977, bytom Mlynská 2809/16, 974 09
Banská Bystrica, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 12.03.2020 o 16:00 hod., ktorá sa uskutoční v sídlo kancelárie
správcu na adrese Budovateľská 12, 962 23 Očová.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 15.45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa a doklad totožnosti.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K020431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gunárová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Šmidkeho 1445/2, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/954/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/954/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje 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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V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka

K020432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Procházka René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 259, 966 01 Dolná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/995/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/995/2019
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.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka

K020433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 561/34, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1048/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1048/2019
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.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka

K020434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muľa 59, 991 22 Muľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1098/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1098/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje 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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V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka

K020435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladzany 29, 962 65 Hontianske Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1120/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1120/2019
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.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka

K020436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemec Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/414/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/414/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, zn.
správcu: S1845 (ďalej len „správca“) správca dlžníka: Gabriel Nemec, nar.: 24.12.1990, bytom V. P. Tótha 97/4,
960 01 Zvolen (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR I. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Správca speňažuje týmto ponukovým
konaním nehnuteľný majetok vo vlastníctve dlžníka.
I.

Predmet predaja:

Pozemok:
Druh
orná pôda

Výmera v m2
29

Štát
SR

obec
Sása

K.ú.
Sása

č. LV
1717

p.č.
277

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/2

Súpisová hodnota
5,00 €

(ďalej ako „Nehnuteľnosť“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 144/2019 zo dňa
29.07.2019.
II. Súťažné podmienky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Lehota na doručenie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK60 5600 0000 0012 1666 7001, vedený v Prima banka Slovensko, VS:69 Poznámka: Gabriel
Nemec, v lehote na predkladanie ponúk.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy. Správca si vyhradzuje právo
odmietnuť neprimerane nízku ponuku záujemcu.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ GABRIEL NEMEC – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom Budovateľská 12, 96223 Očová.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Nehnuteľnosti
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Nehnuteľnosti
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Kontakt: dukatova.spravca@gmail.sk
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca Gabriel Nemec

K020437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ďurica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nekyjská 308/93, 991 28 Vinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1979
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1007/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1007/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z. z. správca týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
majetku úpadcu:
II. NEHNUTEĽNOSTI
Súpisová
hodnota
Eur

Por.č. Popis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

STAVBA: rodinný dom súp. č. 308 postavený na parc.
C KN č. 691, zapísaný u Okresného úradu Veľký Krtíš,
20.000,00
odbor katastra, pre Okres Veľký Krtíš, obec Vinica,
kat. úz. Vinica, na LV č. 140
POZEMKY: parc. C KN č. 585/1 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 54 m2, zapísané u Okresného
1.000,00
úradu Veľký Krtíš, odbor katastra, pre Okres Veľký
Krtíš, obec Vinica, kat. úz. Vinica, na LV č. 140
POZEMKY: parc. C KN č. 588 záhrada o výmere
89m2, zapísané u Okresného úradu Veľký Krtíš, odbor
1.000,00
katastra, pre Okres Veľký Krtíš, obec Vinica, kat. úz.
Vinica, na LV č. 140
POZEMKY: parc. C KN č. 691 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 365 m2, zapísané u Okresného
1.000,00
úradu Veľký Krtíš, odbor katastra, pre Okres Veľký
Krtíš, obec Vinica, kat. úz. Vinica, na LV č. 140
POZEMKY: parc. C KN č. 692 záhrada o výmere 84
m2, zapísané u Okresného úradu Veľký Krtíš, odbor
1.000,00
katastra, pre Okres Veľký Krtíš, obec Vinica, kat. úz.
Vinica, na LV č. 140
POZEMKY: parc. C KN č. 693 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 461 m2, zapísané u Okresného
1.000,00
úradu Veľký Krtíš, odbor katastra, pre Okres Veľký
Krtíš, obec Vinica, kat. úz. Vinica, na LV č. 140

v

Deň
zapísania

Dôvod zapísania

Spoluvlastnícky
podiel

Poznámka

vlastníctvo úpadcu
28.02.2020 (§ 167k ods. 6 zák. 1/1
č. 7/2005 Z. z.)
vlastníctvo úpadcu
28.02.2020 (§ 167k ods. 6 zák. 1/1
č. 7/2005 Z. z.)
vlastníctvo úpadcu
28.02.2020 (§ 167k ods. 6 zák. 1/1
č. 7/2005 Z. z.)
vlastníctvo úpadcu
28.02.2020 (§ 167k ods. 6 zák. 1/1
č. 7/2005 Z. z.)
vlastníctvo úpadcu
28.02.2020 (§ 167k ods. 6 zák. 1/1
č. 7/2005 Z. z.)
vlastníctvo úpadcu
28.02.2020 (§ 167k ods. 6 zák. 1/1
č. 7/2005 Z. z.)

Doplnenie súpisu vyhotovené ku dňu 28.02.2020
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K020438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juliana Rajsziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 36, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1965
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1113/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1113/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

RESKON, k.s., so sídlom kancelárie Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, správca dlžníka Juliana Rajsziová, nar.
10.04.1965, trvale bytom Radnovce 36, 980 42 Rimavská Seč zverejňuje v súlade s ustanovením § 167n a §
167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení oznam o vyhlásení II. ponukového
konania na nehnuteľný majetok :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 28, kat. územie: Ivanice, obec Ivanice, okres Rimavská Sobota
Pozemok:
1. parcela registra „C“, parcelné číslo: 136, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, výmera 1876 m2,
spoluvlastnícky podiel 2/6,
2. parcela registra „C“, parcelné číslo: 141, druh pozemku: záhrada, výmera 1152 m2, spoluvlastnícky podiel 2/6.
Proces speňažovania súboru nehnuteľností:
Nehnuteľnosti sú speňažované ako súbor v zmysle § 167p ZKR formou ponukového konania za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu.
Podmienky speňažovania:
Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v deň určený v podmienkach ponukového
konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred
uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknuté kúpnu cenu účet vedený
v Slovenskej sporiteľni a.s., IBAN SK22 0900 0000 0051 1520 5367, variabilný symbol 11132019. Záloha musí
byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie cenových ponúk.
Písomná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu
2. aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená
kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
3. ponúknutú odplatu za nehnuteľnosti
4. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu
5. oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia zálohy
Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu (RESKON, k.s., Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec) v
zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ sp. zn. 2OdK/1113/2019 - NEOTVÁRAŤ“.
Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu do 2 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam hradí záujemca.
Bližšie informácie o ponukovom konaní je možné poskytnúť na tel. č. 0905 337 495 alebo e-mailovej adrese
reskonoffice@gmail.com.
RESKON, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juliana Rajsziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 36, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1965
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1113/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1113/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

RESKON, k.s., správca majetku dlžníka Juliana Rajsziová, nar. 10.04.1965, trvale bytom Radnovce 36, 980 42
Rimavská Seč, č.k. 2OdK/1113/2019 v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ponúka v II. kole ponukového konania hnuteľný majetok, ktorý
bol zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty nezabezpečených veriteľov dlžníka nasledovne:
osobné motorové vozidlo zn. FORD GALAXY, rok výroby1996, EČV: RS 253CS, VIN:WF0GXXPPSWGTR28974,
farba: .šedá metalíza, palivo: nafta, STK a ES neplatná, vozidlo sa nachádza v mieste trvalého pobytu dlžníka,
pojazdné.
Proces speňažovania:
Hnuteľný majetok je speňažovaný v zmysle § 167p ZKR formou ponukového konania za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
Podmienky speňažovania:
Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v deň určený v podmienkach ponukového
konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred
uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknuté kúpnu cenu účet vedený
v Slovenskej sporiteľni a.s., IBAN SK22 0900 0000 0051 1520 5367, variabilný symbol 11132019. Záloha musí
byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie cenových ponúk.
Písomná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu
2. aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená
kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
3. ponúknutú odplatu za hnuteľný majetok s uvedením jeho špecifikácie
4. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu
5. oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia zálohy
Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu (RESKON, k.s., Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec) v
zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ sp. zn. 2OdK/1113/2019 - NEOTVÁRAŤ“.

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

472

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu do 2 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k motorovému vozidlu hradí záujemca.
Bližšie informácie o ponukovom konaní je možné poskytnúť na tel. č. 0905 337 495 alebo e-mailovej adrese
reskonoffice@gmail.com.
V Lučenci, dňa 02. 03. 2020
RESKON, k.s., správca

K020440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Šarišská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladosť 61/6, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1952
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1253/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1253/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

RESKON, k.s., správca dlžníka Oľga Šarišská, nar. 29. 06. 1952, trvale bytom Mladosť 61/6, 976 69 Vaľkovňa, č.
k. 2OdK/1253/2019 v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo
výške 350,-Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je:
IBAN: SK2209000000005115205367 vedený v SLSP, a.s.
Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a v správe pre prijímateľa uveďte – popretie pohľadávky. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, 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.
RESKON, k.s. – správca

K020441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Bozóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 1574/8, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1966
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1230/2019 S1826
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/1230/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

RESKON, k.s., správca dlžníka Zuzana Bozóová, nar. 27.02.1966, trvale bytom Jánošíkova 1574/8, 979
Rimavská Sobota, č. k. 5OdK/1230/2019 v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii, týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať kauciu vo výške 350,-Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky je:
IBAN: SK2209000000005115205367 vedený v SLSP, a.s.
Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a v správe pre prijímateľa uveďte – popretie pohľadávky. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, 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.
RESKON, k.s. – správca

K020442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 69, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1982
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/74/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/74/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 10.02.2020, pod č. k. 4OdK/74/2020
ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Božena Kováčová, nar. 12.10.1982, trvale bytom Dvorníky 69, 962 68
Hontianske Nemce (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca týmto o z n a m u j e, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od
9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle 02 62 410 443, na e-mailovej adrese:
debsol.spravca@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie Správcu.

V Banskej Bystrici dňa 25.02.2020

Debsol, k. s. , Správca
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K020443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 69, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1982
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/74/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/74/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 10.02.2020, pod č. k. 4OdK/74/2020
ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Božena Kováčová, nar. 12.10.1982, trvale bytom Dvorníky 69, 962 68
Hontianske Nemce (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN) :
SK1611000000002946063749
Poučenie:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu
bola pripísaná kaucia vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (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.), 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. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

V Banskej Bystrici dňa 25.02.2020
Debsol, k. s. , Správca

K020444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 69, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1982
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/74/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/74/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.05.2000, Vám týmto
o z n a m u j e m e,
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že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 10.02.2020, pod č. k. 4OdK/74/2020 (ďalej aj ako
„Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Božena Kováčová, nar. 12.10.1982, trvale bytom
Dvorníky 69, 962 68 Hontianske Tesáre (ďalej aj ako „Úpadca“).
Debsol, k. s. so sídlom: Hanulova 5, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, značka správcu S1914 (ďalej aj ako
„Správca“), bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV 32/2020 zo dňa 17.02.2020. Konkurz sa považuje za
vyhlásený dňom 18.02.2020.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th of May
2000, we are obliged to
inform
you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, dated on 10th February 2020, proc. No.
4OdK/74/2020 (hereinafter referred to as the “Resolution”) bankruptcy procedure was declared on the assets of
following bankrupt: Božena Kováčová, date of birth 12.10.1982, permanently residing at: Dvorníky 69, 962 68
Hontianske Tesáre (hereinafter referred to as the “Bankrupt” or “Debtor”).
Debsol, k. s. , office seat at: Hanulova 5, 841 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of the trustee
S1914 (hereinafter referred to as the “Bankruptcy administrator” or “Trustee”), was appointed to the function
of Bankruptcy administrator. The above mentioned resolution was published in Commercial Journal of Slovak
republic No.: OV 32/2020 dated on 17th February 2020. The bankruptcy procedure is considered as declared
on18th February 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 „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u Správcu, na adrese Debsol, k. s. , so
sídlom kancelárie: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika, sp.
zn. 4OdK/74/2020.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „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:
Debsol, k. s. , office seat at: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic. Creditors shall lodge their
claims in one original also to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská Bystrica), Skuteckého 28,
975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the proc. No. 4OdK/74/2020.
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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
documentation of the debtor.

V Banskej Bystrici dňa 25.02.2020
In Banská Bystrica on 25.02.2020

Debsol, k. s. , správca Úpadcu (Bankrupt´s Trustee)

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

477

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

K020445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 302, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1149/2019 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1149/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca dlžníka: Miroslav Cina, nar. 13.06.1972, bytom Mlynská 302, 976 45 Hronec, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom Miroslav Cina, s miestom podnikania Lichardova 362/4, 977 01 Brezno, IČO: 43
730 531, 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, 01.03.2020
JUDr. Milan Kozický, správca

K020446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plandor Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 2506/38, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1156/2019 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1156/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca dlžníka: Marek Plandor, nar. 05. 11. 1977, trvale bytom A. Hlinku 2506/38, 960 01 Zvolen,
podnikajúci pod obchodným meno: Marek Plandor, s miestom podnikania: A. Hlinku 2506/38, 960 01
Zvolen, IČO: 43889956, 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, 01.03.2020
JUDr. Milan Kozický, správca

K020447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darida Ján, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica x, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1960
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1128/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1128/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca dlžníka: Ing. Ján Darida, nar. 23. 03. 1960, bytom Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, 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, 01.03.2020
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K020448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Slašťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská Breznica 46, 966 11 Hronská Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1067/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/1067/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Darina Slašťanová, nar. 27.06.1969, trvale bytom
Hronská Breznica 46, 966 11 Hronská Breznica, v zmysle § 167 u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty. Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v
Obchodnom vestníku, už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo
správca zverejnil v Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Banskej Bystrici,
dňa 01.03.2020
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K020449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 302, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1149/2019 S1966
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/1149/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.

JUDr. Milan Kozický, správca dlžníka: Miroslav Cina, nar. 13.06.1972, bytom Mlynská 302, 976 45 Hronec,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Cina, s miestom podnikania Lichardova 362/4, 977 01
Brezno, IČO: 43 730 531, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku
veriteľ:

2. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 913 66 Bratislava, IČO: 00215759,
vo výške 916,50 €;

JUDr. Milan Kozický - správca

K020450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plandor Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 2506/38, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1156/2019 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1156/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.

JUDr. Milan Kozický, správca dlžníka: Marek Plandor, nar. 05. 11. 1977, trvale bytom A. Hlinku 2506/38, 960 01
Zvolen, podnikajúci pod obchodným meno: Marek Plandor, s miestom podnikania: A. Hlinku 2506/38, 960 01
Zvolen, IČO: 43889956, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:

4. TELERVIS PLUS a.s., so sídlom Staré Grunty 7, Bratislava 841 04, IČO: 35 717 769, vo výške 2334,94 €;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Milan Kozický - správca

K020451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darida Ján, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica x, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1128/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1128/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.

Mgr. Vladimír Vanko, správca dlžníka: Ing. Ján Darida, nar. 23. 03. 1960, bytom Banská Bystrica, 974 01 Banská
Bystrica, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:

4. Prima Banka, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, vo výške 3598,68 €;

Mgr. Vladimír Vanko - správca

K020452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vetráková Milota
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 437, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1198/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1198/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

Mgr. Vladimír Vanko - správca
správca

K020453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Bohuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1202/2019 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1202/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

5OdK/1202/2019
5OdK/1202/2019 S1966

Druh podania: Vylúčenie súpisnej zložky majetku zo súpisu

Správca dlžníka Bohuš Bartoš, nar. 11.01.1972, trvale bytom Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom,
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

Popis
Súpisné
Súpisová
Nehnuteľnosť
stavby
Štát Obec
číslo stavby
zložka majetku
Bytový
dom 626/1
Stavba
Vchod č. 1 SR Závadka nad 626
1.
5 p.
Hronom
Byt č. 12

Katastrálne
územie

Závadka
Hronom

nad

Číslo Na parcele Spoluvlastnícky
LV
číslo
podiel

súpisová
hodnota

1039 40/4

4000,-EUR

1/1

Vo Veľkom Krtíši, 01.03.2020

Milan Kozický, správca
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K020454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Bohuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/1, 976 67 závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1202/2019 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1202/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

JUDr. Milan Kozický - správca

K020455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gábriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1173/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1173/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
Ing. Anett Pirohár, správca dlžníka: majetok Marek Gábriš, nar. 07.10.1993, trvale bytom Krčulova 1199/8, 977 01
Brezno, 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 27.01 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.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 27.02.2020.
Ing. Anett Pirohár, správca

K020456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 2065/107, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.2.1974
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1209/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1209/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
Ing. Anett Pirohár, správca dlžníka: majetok Ján Kováč, nar. 09.02.1974, trvale bytom Sokolská 2065/107, 960 01
Zvolen, 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 27.01 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.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 27.02.2020.
Ing. Anett Pirohár, správca

K020457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Zlievce 95, 991 23 Veľké Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/72/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/72/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Eva Botošová, nar. 30.05.1976, trvale bytom Veľké Zlievce 95, 991 23 Veľké Zlievce oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu – Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská
Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok, počas úradných hodín správcu od 9:00 hod do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo mailom:
ing.pirohar@gmail.com, prípadne na tel. č.: 0905 613 029.
V Banskej Bystrici, dňa 24.02.2020

K020458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Zlievce 95, 991 23 Veľké Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/72/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/72/2020
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5OdK/72/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom
Ing. Anett Pirohár správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Botošová, nar. 30.05.1976, trvale bytom Veľké Zlievce
95, 991 23 Veľké Zlievce, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania o určenie
popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa, číslo účtu je: SK41 8330 0000 0029 0164 3969 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 10.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969; VS: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Banskej Bystrici, dňa 24.02.2020

K020459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Zlievce 95, 991 23 Veľké Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/72/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/72/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
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Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca dlžníka:
Eva Botošová, nar. 30.05.1976, trvale bytom Veľké Zlievce 95, 991 23 Veľké Zlievce (ďalej len ako „dlžník“) Vám
týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/72/2020 zo dňa 13.02.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : Eva Botošová, nar. 30.05.1976, trvale bytom Veľké Zlievce 95, 991 23
Veľké Zlievce.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the
Council of 20 May 2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower: Eva Botošová, nar. 30.05.1976, trvale bytom
Veľké
Zlievce
95,
991
23
Veľké
Zlievce
(hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District
Court
in Banská
dated on 13.02.2020 bankruptcy procedure was declared on the debtors property.

Bystrica No. 5OdK/72/2020

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 34/2020 dňa
19.02.2020.
This resolution of the District Court Banská
19.02.2020.

Bystrica was published in Commercial Bulletin no. CB34/2019 on

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
ci.

shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the p
rovision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
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zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in
court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by
execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy
is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured
creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured
claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
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.
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 .
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
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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 gainsacquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at themeeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rightsto vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on
prescribed form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered.
The lodgment of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of
creditor and of the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim
which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be lodged in
currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate

claim

shall

determine

published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged
in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does note state or announce, the amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee with due professional care. Documents proving facts stated in
application have to be enclosed.
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www. justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z.z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www. justice. gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You
must attach to the claim file the documents proving the fact.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in
the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in
the accountancy.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Pre každú zabezpečenú pohľadávku
musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho
dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security
right in the application in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure, otherwise the claim in bankruptcy proceeding is considered as
unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object and legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. 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.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not besigned 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. Not lodged security rights become extinguished after the application period
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.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or
registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of
representative for delivery to the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to
such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial Bulletin. The
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is
unknown from the documents of the debtor.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered
as claim in bankruptcy proceeding.
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 article125 of theBRA.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl.54 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.
2015/848 z 20.mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European CouncilNo. 2015/848 dated 20th
May 2015.

Ing. Anett Pirohár
Správca

K020460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Marcinek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/108/2020 S 1534
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/108/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Miroslav Marcinek, nar. 02.01.1975, trvale bytom Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň, obchodné
meno – Miroslav Marcinek, s miestom podnikania Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň, IČO: 31906656 oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu – Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica,
v pracovných dňoch pondelok až piatok, počas úradných hodín správcu od 9:00 hod do 16:00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo mailom: ing.pirohar@gmail.com,
prípadne na tel. č.: 0905 613 029.
V Banskej Bystrici, dňa 27.02.2020

K020461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Marcinek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/108/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/108/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom
Ing. Anett Pirohár správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Marcinek, nar. 02.01.1975, trvale bytom
Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň, obchodné meno – Miroslav Marcinek, s miestom podnikania Podkriváň 296,
985 51 Podkriváň, IČO: 31906656, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy
konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa, číslo účtu je: SK41 8330 0000 0029
0164 3969 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 10.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK41 8330
0000 0029 0164 3969; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Banskej Bystrici, dňa 27.02.2020

K020462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Marcinek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/108/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/108/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca dlžníka:
Miroslav Marcinek, nar. 02.01.1975, trvale bytom Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň, obchodné meno – Miroslav
Marcinek, s miestom podnikania Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň, IČO: 31906656 (ďalej len ako „dlžník“) Vám
týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/108/2020 zo dňa 18.02.2020
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : Miroslav Marcinek, nar. 02.01.1975, trvale bytom Podkriváň 296, 985
51 Podkriváň, obchodné meno – Miroslav Marcinek, s miestom podnikania Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň,
IČO: 31906656.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the
Council of 20 May 2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower“): Miroslav Marcinek, nar. 02.01.1975, trvale
bytom Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň, obchodné meno – Miroslav Marcinek, s miestom podnikania Podkriváň
296,
985
51
Podkriváň,
IČO:
31906656
(hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District
Court
in Banská
dated on 18.02.2020 bankruptcy procedure was declared on the debtors property.

Bystrica No. 2OdK/108/2020

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV40/2020 dňa
27.02.2020.
This resolution of the District Court Banská

Bystrica was published in Commercial Bulletin no. CB40/2020 on

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

492

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

27.02.2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered
as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
Report (Bulletin), whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Report
ci.

shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the p
rovision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in
court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by
execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy
is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured
creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured
claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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 .
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim
towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the
property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gainsacquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at themeeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rightsto vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on
prescribed form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered.
The lodgment of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.

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

494

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of
creditor and of the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim
which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be lodged in
currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate

claim

shall

determine

published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged
in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does note state or announce, the amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee with due professional care. Documents proving facts stated in
application have to be enclosed.
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www. justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z.z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www. justice. gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You
must attach to the claim file the documents proving the fact.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in
the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in
the accountancy.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Pre každú zabezpečenú pohľadávku
musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho
dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security
right in the application in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure, otherwise the claim in bankruptcy proceeding is considered as
unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object and legal cause of a security right.
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
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.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not besigned 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. Not lodged security rights become extinguished after the application period
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.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or
registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of
representative for delivery to the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to
such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial Bulletin. The
application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is
unknown from the documents of the debtor.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered
as claim in bankruptcy proceeding.
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 article125 of theBRA.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl.54 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.
2015/848 z 20.mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state
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than in the Slovak Republic according to the Direction of the European CouncilNo. 2015/848 dated 20th
May 2015.

Ing. Anett Pirohár
Správca

K020463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Furman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karná 112, 067 45 Karná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/312/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/312/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní 2. kola ponukového konania na predaj majetku
JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Jozef Furman, nar. 30.06.1982, trvale bytom 067 45 Karná 112 v konkurznom
konaní vedenom na majetok dlžníka pred Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 5OdK/312/2019, v súlade s
ustanovením §167p ZKR vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, a to hnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 136/2019 dňa 17.07.2019 pod K061582, a to:

Č.
súp.
pol.

Typ
súpisovej
položky
majetku

1

Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí

Popis
hnuteľnej
veci
Príves
Nákladný,
JSU P-600-V
EČ:HE687YA

Pribl.
rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvl.podiel
úpadcu

Počet
kusov

Súpisová
Cena za
hodnota
Dôvod/deň
kus
v
majetku
v zapísania
EUR
EUR

2004

vysoký

1/1

1

150,00

150,00

§ 67 ods.1/a
ZKR
12.07.2019

nasledujúcim spôsobom:

a) správca uskutoční speňaženie predmetnej hnuteľnej veci v ponukovom konaní, a to zverejnením oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku,
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b) podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom majetku poskytne správca JUDr. Daniel Fink so
sídlom Valaškovská 21, 068 01 Humenné, tel. 0907 945 370,
c) hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod položkou č. 1 sa bude speňažovať tak, že minimálna
cena ponuky je znížená o 25% súpisovej hodnoty (zo sumy 150,00 Eur), čo predstavuje sumu 112,50 EUR,
d) ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad o
zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100 % v prospech účtu zriadeného v SLSP, a.s., č. účtu (IBAN Kód):
SK69 0900 0000 0004 62674405 a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu,
e) ponuky musia byt' doručené v zalepenej obálke s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – 5OdK/312/2019
S1159 – KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku do sídla správcu: JUDr. Daniel Fink, Valaškovská 21, 066 01 Humenné. Za deň zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku. Na ponuky
predložené po uvedenom termíne správca nebude prihliadať,
f) súčasťou ponuky musí byt' návrh cenovej ponuky v eurách spolu s dokladom o zaplatení zálohy na kúpnu cenu
vo výške 100 %,
g) každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá,
h) obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na tel. č.:
0907 945 370,
i) otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručenie
ponúk o 10.00 hod. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie zmluvy o predaji
hnuteľnej veci s najvyššou navrhovanou cenou,
j) správca do 5 dní odo dňa otvárania obálok oznámi zúčastneným osobám a príslušnému orgánu výsledok
verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 5 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk,
k) podľa § 167r odsek 1 ZKR oprávnená osoba 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 tomto prípade nepoužijú. Podľa § 167r odsek 2 ZKR oprávnená osoba 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 10 dní od skončenia dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
l) v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o predaji
hnuteľnej veci, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, uhradená záloha prepadne v prospech
podstaty,
m) záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia a nebolo oprávnenou osobou
uplatnené právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ZKR, je povinný na výzvu správcu, ktorá mu
bude správcom zaslaná po uplynutí lehoty na uplatnenie práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, do 10 dní
odo dňa doručenia výzvy správcu uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a v tejto lehote uhradiť celú ním
navrhovanú kúpnu cenu (zábezpeka vo výške 100 % sa započíta na kúpnu cenu),
n) podmienkou nadobudnutia vlastníctva kupujúceho k predávanej hnuteľnej veci je úhrada celej kúpnej ceny na
bankový účet (IBAN Kód): SK69 0900 0000 0004 62674405, vedený v SLSP, a.s.,
o) V prípade neúspešného ponukového konania v 2. kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola zorganizuje
3. kolo ponukového konania s tým, že cena bude znížená o 50 % súpisovej hodnoty. Ak sa hnuteľné veci
podlieahjúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v 3. ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.
p) v zmysle § 167s ZKR pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z
predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
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JUDr. Daniel Fink, správca

K020464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanaloš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stročín 135, 089 01 Stročín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/146/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Miroslav Kanaloš, nar. 29.10.1974, trvale bytom Stročín 135, 089
01 Stročín, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/146/2019 a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

Československá obchodní banka, a.s., so sídlom Radlická 333/150, 15057 Praha, Česká republika, IČO: 00 001
350, v celkovej sume 1 581,68 €,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K020465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 3871/159, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/873/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/873/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurze dlžníka: : Mária Miková, nar. 14.04.1968, Poštárka 3871/159, 085 01 Bardejov, občan SR, na základe
vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
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JUDr. Stela Wildeová, správca

K020466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 3871/159, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/873/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/873/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V konkurze dlžníka: : Mária Miková, nar. 14.04.1968, Poštárka 3871/159, 085 01 Bardejov, občan SR, na základe
vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K020467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teru Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 487/37, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/944/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/944/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka: Dušan Teru,
trvale bytom: Poštárka 487/37, Bardejov, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa: EOS KSI
Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724, 803, v celkovej výške 15 921,98 EUR a jej
zápis do zoznamu pohľadávok.

V Prešove dňa 28.02.2020

JUDr. Ivana Gaľová, správca
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K020468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutný Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartošovce 59, 086 42 Bartošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1988
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: 5OdK/891/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/891/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradové číslo: 1
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok
deň zaradenia: 27.02.2020
Popis súpisovej zložky majetku:

Továrenská značka : CITROEN BERLINGO, Druh vozidla: Osobné vozidlo, výr.č.: VF7MFKFXB65474895, EČV:
BJ828CK, Rok výroby: 2000, Kategória vizidla: M1, Zdvihový objem valcov: 1360,0, Farba: strieborná metalíza
svetlá, počet najazdených km: cca 270 000km, Stav: opotrebované, Miesto kde sa hnuteľná vec nachádza:
bydlisko dlžníka.

dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota hnuteľného majetku CITROEN BERLINGO: 500,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 2
Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnutelného majetku
deň zaradenia: 27.02.2020
Popis súpisovej zložky majetku:

- Notebook ASUS model A53B, rok výroby 2011
- Rezák na dlažby
- Prísavky na sklo
- Uhlová brúska
- Búracie kladivo
- Priamočiara píla
- Striekacia pištoľ
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

501

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

- Motorová píla
- Aku skrutkovač Bosch
- Laserový lejzer
- Vibračná brúska
- Priklepová vrtačka
Stav: opotrebované, Miesto kde sa hnuteľná vec nachádza: bydlisko dlžníka.

dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota súboru hnutelného majetku por.č.2: 2000,-€.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K020469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSE Group, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 728 562
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/3/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/3/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu SSE Group, s.r.o. v konkurze, so sídlom Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO:
46 728 562 podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31
ods. 1 ZKR boli zapísané pohľadávky veriteľa Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., so
sídlom Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36 500 968, prihlásené Súhrnnou prihláškou
nezabezpečených pohľadávok zo dňa 31.01.2020 doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka

s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej

výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške

2,00 EUR,
426,17 EUR,
2,00 EUR,
5,90 EUR,
2,00 EUR,
2,00 EUR,
4,86 EUR,
2,00 EUR,
2,00 EUR,
4,85 EUR,
209,16 EUR,
2,00 EUR,
201,32 EUR,
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pohľadávka
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s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
s por. č.
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350
351
352
353
354
355
356

–
–
–
–
–
–
–

v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej

výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške

Deň vydania: 04.03.2020

2,00 EUR,
2,00 EUR,
2,00 EUR,
130,73 EUR,
2,00 EUR,
2,00 EUR,
447,10 EUR.

K020470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Š T I CH spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čulenova 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 127
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Južná trieda 48, 040 01 Košice,
značka správcu: S1240, správca úpadcu správca úpadcu Š T I CH spol. s r.o., so sídlom Čulenova 3, 066 01
Humenné, IČO: 36 471 127 podľa ust. § 28 ods. 3 v spojení s ust. § 206b zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.04.2015 (ďalej aj len ako
„ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR boli zapísané pohľadávky
veriteľa Stanislav Sokol - ALUSTAV so sídlom Raveň 7152/48, Ružomberok, IČO: 37 042 441, zast. Mgr.
Monika Dubská – advokát so sídlom Šoltésovej 307/1, Ružomberok, IČO: 40 398 676 doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa Stanislav Sokol - ALUSTAV v zozname Celková výška
pohľadávok
EUR]
66/1
13 647,68
66/2
20 096,91
66/3
83,30
66/4
2 274,10

prihlásenej

pohľadávky [v

K020471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vasko v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebíčska 1833/1, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/906/2019 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/906/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gábor Száraz, správca, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1179, správca dlžníka Peter Vasko v
konkurze, nar. 29.07.1988, trvale bytom Třebíčska 1833/1, 066 01 Humenné (ďalej len „dlžník“), týmto podľa ust.
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávku, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí zákonom stanovenej základnej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to nasledovného veriteľa:
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Veriteľ:

Tatra banka, a.s.

Sídlo:

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IČO:

00 686 930

Celková suma prihlásenej pohľadávky
Počet uplatnených pohľadávok
Doručenie prihlášky
Uplatnenie zabezpečovacieho práva
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Deň vydania: 04.03.2020

21.959,35 Eur
10
20.02.2020
neuplatnené
2 - 11
28.02.2020

V Starej Ľubovni, dňa 28.02.2020
JUDr. Gábor Száraz, správca

K020472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčík Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 417 / 159, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/666/2018 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/666/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka JUDr. Maroš Nemčík, nar.: 27.06.1977, trvale bytom Hlavná
417/159, 094 14 Sečovská Polianka, podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

PPG Deco Slovakia s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, IČO: 31 663 200 , v celkovej sume 1 106,13 €

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
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K020473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutný Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartošovce 59, 086 42 Bartošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1988
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: 5OdK/891/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/891/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

1.kolo verejného ponukového konania na odkúpenie hnuteľného majetku

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou - správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Kutný, nar. 05.11.1988, bytom: Bartošovce 59, 086 42
Bartošovce, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn.
5OdK/891/2019, týmto vyhlasuje podľa ustanovenia § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii 1.kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka
tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania
Poradové číslo: 1
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok
deň zaradenia: 27.02.2020
Popis súpisovej zložky majetku:

Továrenská značka : CITROEN BERLINGO, Druh vozidla: Osobné vozidlo, výr.č.: VF7MFKFXB65474895, EČV:
BJ828CK, Rok výroby: 2000, Kategória vizidla: M1, Zdvihový objem valcov: 1360,0, Farba: strieborná metalíza
svetlá, počet najazdených km: cca 270 000km, Stav: opotrebované, Miesto kde sa hnuteľná vec nachádza:
bydlisko dlžníka.

dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota hnuteľného majetku CITROEN BERLINGO: 500,-€ určená odhadom správcu.

Podmienky ponukového konania
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Záväzné písomné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne
alebo poštou na adresu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie
slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľounajneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod. v zalepenej
obálke s označením „PONUKA KUTNÝ AUTO NEOTVÁRAŤ“. Ak posledný deň na predkladanie
ponúk pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, ponuka podľa predchádzajúcej vety musí byť
správcovi doručená v najbližší nasledujúci pracovný deň. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty
sa hľadí akoby neboli doručené.
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2. Každý záujemca je oprávnený doručiť iba jednu ponuku v ktorej uvedie:
(i) Označenie ponúkaného majetku – identifikácia majetku podľa zverejnenia v OV,
(ii) Identifikačné údaje záujemcu, v prípade FO s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, rodného
čísla a bydliska, v prípade že sa jedná o podnikateľa aj IČO, v prípade PO s uvedením obchodného mena,
sídla, IČO, príslušný zápis v ORSR a identifikačné údaje konateľa, s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, rodného čísla a bydliska,
(iii) Ponúkanú cenu,
(iv) Číslo bankového účtu na účely vrátenia zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný.
3. Ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za osobu záujemcu s plnou právnou
subjektivitou. K ponuke záujemca predloží:
(i)v prípade, že sa jedná o FO kópiu občianskeho preukazu,
(ii) v prípade PO výpis z ORSR nie starší ako 1 mesiac,
(iii) výpis z bankového účtu preukazujúci úhradu zálohy,
(iv) vyhlásenie že záujemca má voči dlžníkovi vysporiadné všetky záväzky podpísané osobou oprávnenou
konať v mene záujemcu.
4. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady ani iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
ponukového konania, na ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti sa neprihliada.

5. Záujemcovia sú povinní najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk zložiť v prospech
bankového účtu vedeného vo VÚB, a.s., IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453 zálohu vo výške
celkovej ponúkanej kúpnej ceny, pričom záujemca v správe pre prijímateľa uvedenie „záloha
Kutný auto“. Záloha sa v prípade úspešného záujemcu započíta na úhradu celkovej kúpnej ceny.

6. Úspešným sa stane záujemca, ktorý splní všetky kritériá ponukového konania a ponúkne
najvyššiu cenu. V prípade rovnakých ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie
rovnaké ponuky, na doplnenie ich ponuky. V prípade ak ani jeden z oslovených záujemcov
nepredloží v stanovenej lehote doplnenie ponuky, správca uzatvorí kúpnu zmluvu s tým
záujemcom, ktorého vyžrebuje zo záujemcov, ktorí predložili rovnakú cenovú ponuku.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky na odkúpenie majetku podľa
tohto zverejnenia. Správca si taktiež vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

8. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Víťaz ponukového konania je
povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového
konania. V prípade ak víťaz v stanovenej lehote neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, zaplatená
záloha prepadá v prospech všeobecnej podstaty konkurzného konania ako zmluvná pokuta, s čím
záujemca zapojený do tohto ponukového konania prejavuje konkludentný súhlas tým, že doručí
svoju ponuku na odkúpenie veci.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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9. Všetky správne poplatky a iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k majetku znáša
kupujúci.

10. Neúspešných uchádzačom po vyhodnotení ponukového konania správca vráti zaplatenú zálohu.

11. Záujemcovia sa môžu oboznámiť s ponukovým konaním so správcom na tel. č. 00421 907 490 493,
alebo e-mailom: office@ikskonkurzy.sk, semko.spravca@gmail.com .

Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola kúpna cena v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak sa peňažnú
pohľadávku podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o peňažnú pohľadávku prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju 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.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K020474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutný Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartošovce 59, 086 42 Bartošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1988
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: 5OdK/891/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/891/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

1.kolo verejného ponukového konania na odkúpenie hnuteľného majetku

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou - správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Kutný, nar. 05.11.1988, bytom: Bartošovce 59, 086 42
Bartošovce, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn.
5OdK/891/2019, týmto vyhlasuje podľa ustanovenia § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii 1.kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka
tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania
Poradové číslo: 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľného majetku
deň zaradenia: 27.02.2020
Popis súpisovej zložky majetku:

- Notebook ASUS model A53B, rok výroby 2011
- Rezák na dlažby
- Prísavky na sklo
- Uhlová brúska
- Búracie kladivo
- Priamočiara píla
- Striekacia pištoľ
- Motorová píla
- Aku skrutkovač Bosch
- Laserový lejzer
- Vibračná brúska
- Priklepová vrtačka

Stav: opotrebované, Miesto kde sa hnuteľná vec nachádza: bydlisko dlžníka.

dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota súboru hnutelného majetku por.č.2: 2000,-€.

Súpisová zložka majetku sa speňažuje ako celok súboru hnuteľného majetku.

Podmienky ponukového konania
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Záväzné písomné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne
alebo poštou na adresu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie
slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľounajneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod. v zalepenej
obálke s označením „PONUKA KUTNÝ NÁRADIE NEOTVÁRAŤ“. Ak posledný deň na predkladanie
ponúk pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, ponuka podľa predchádzajúcej vety musí byť
správcovi doručená v najbližší nasledujúci pracovný deň. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty
sa hľadí akoby neboli doručené.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2. Každý záujemca je oprávnený doručiť iba jednu ponuku v ktorej uvedie:
(i) Označenie ponúkaného majetku – identifikácia majetku podľa zverejnenia v OV,
(ii) Identifikačné údaje záujemcu, v prípade FO s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, rodného
čísla a bydliska, v prípade že sa jedná o podnikateľa aj IČO, v prípade PO s uvedením obchodného mena,
sídla, IČO, príslušný zápis v ORSR a identifikačné údaje konateľa, s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, rodného čísla a bydliska,
(iii) Ponúkanú cenu,
(iv) Číslo bankového účtu na účely vrátenia zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný.
3. Ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za osobu záujemcu s plnou právnou
subjektivitou. K ponuke záujemca predloží:
(i)v prípade, že sa jedná o FO kópiu občianskeho preukazu,
(ii) v prípade PO výpis z ORSR nie starší ako 1 mesiac,
(iii) výpis z bankového účtu preukazujúci úhradu zálohy,
(iv) vyhlásenie že záujemca má voči dlžníkovi vysporiadné všetky záväzky podpísané osobou oprávnenou
konať v mene záujemcu.
4. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady ani iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
ponukového konania, na ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti sa neprihliada.

5. Záujemcovia sú povinní najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk zložiť v prospech
bankového účtu vedeného vo VÚB, a.s., IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453 zálohu vo výške
celkovej ponúkanej kúpnej ceny, pričom záujemca v správe pre prijímateľa uvedenie „záloha
Kutný náradie“. Záloha sa v prípade úspešného záujemcu započíta na úhradu celkovej kúpnej
ceny.

6. Úspešným sa stane záujemca, ktorý splní všetky kritériá ponukového konania a ponúkne
najvyššiu cenu. V prípade rovnakých ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie
rovnaké ponuky, na doplnenie ich ponuky. V prípade ak ani jeden z oslovených záujemcov
nepredloží v stanovenej lehote doplnenie ponuky, správca uzatvorí kúpnu zmluvu s tým
záujemcom, ktorého vyžrebuje zo záujemcov, ktorí predložili rovnakú cenovú ponuku.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky na odkúpenie majetku podľa
tohto zverejnenia. Správca si taktiež vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

8. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Víťaz ponukového konania je
povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového
konania. V prípade ak víťaz v stanovenej lehote neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, zaplatená
záloha prepadá v prospech všeobecnej podstaty konkurzného konania ako zmluvná pokuta, s čím
záujemca zapojený do tohto ponukového konania prejavuje konkludentný súhlas tým, že doručí
svoju ponuku na odkúpenie veci.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. Všetky správne poplatky a iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k majetku znáša
kupujúci.

10. Neúspešných uchádzačom po vyhodnotení ponukového konania správca vráti zaplatenú zálohu.

11. Záujemcovia sa môžu oboznámiť s ponukovým konaním so správcom na tel. č. 00421 907 490 493,
alebo e-mailom: office@ikskonkurzy.sk, semko.spravca@gmail.com .

Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola kúpna cena v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak sa peňažnú
pohľadávku podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o peňažnú pohľadávku prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju 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.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K020475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Joni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študenská 1469/32, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/805/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/805/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie oneskorene prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok
V súlade s ust. § 167l ods. 3 ZKR týmto oznamujem, že dňa 27.02.2020 bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná oneskorene prihlásená pohľadávka veriteľa mBank S.A., pobočka zahraničnej banky so sídlom
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638, v celkovej sume 8.345,29-€.
V zmysle § 167l ods. 5 ZKR v nadväznosti na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR tieto oneskorene prihlásené
pohľadávky môže poprieť len iný veriteľ prihlásený v tomto konkurze, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 28.02.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K020476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šarišský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 183 / 132, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/72/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/72/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako správca majetku v konkurznej veci dlžníka Ľubomíra Šarišského, vedenej pod
značkou 2OdK/72/2020, zverejňujem v zmysle § 167j v spojení s § 76 a §77 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, súpis majetku všeobecnej podstaty :
P. Súpisová zložka majetku
Hodnota
č.
(€)
parcela registra KN “C“ číslo 1166/ 51, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 270 m2, vo výlučnom vlastníctve dlžníka (1/1), 4050
1.
evidovaná na LV č. 2486, katastrálne územie Hranovnica, obec Hranovnica, okres Poprad

Dátum vyhotovenia súpisu: 28.02.2020
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. – Majetok patriaci úpadcovi.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K020477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lechanová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1603/2, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/23/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/23/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok navrhovateľa – Eva Lechanová nar. 14.05.1970, Palárikova 1603/2,
069 01 Snina - pod č. k. 4OdK/23/2019 týmto v zmysle ust. § 167 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Eva Lechanová nar. 14.05.1970,
Palárikova 1603/2, 069 01 Snina - končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz končí, sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v zmysle ust. § 167 ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Humennom, dňa 28.02.2020
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K020478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šarišský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 183 / 132, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/72/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/72/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako správca majetku úpadcu Ľubomíra Šarišského, týmto podľa § 167n ods. 1)
v spojení s § 167p zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasujem I. kolo
verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, a to:
P. Súpisová zložka majetku
Hodnota
č.
(€)
parcela registra KN “C“ číslo 1166/ 51, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 270 m2, vo výlučnom vlastníctve dlžníka (1/1), 4050
1.
evidovaná na LV č. 2486, katastrálne územie Hranovnica, obec Hranovnica, okres Poprad

Správca týmto verejne výzva záujemcov na predkladanie záväzných cenových ponúk a to do 10 dní odo
dňa zverejnenie tejto výzvy v obchodnom vestníku.
I. Súťažná ponuka záujemcu musí obsahovať :
1) Označenie záujemcu
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ,
označenie osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno
narodenia a rodné číslo, štátnu príslušnosť.

a priezvisko,

titul,

adresu

trvalého

pobytu,

dátum

2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách
II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Súťažné ponuky doručia navrhovatelia písomne v zalepenej obálke označenej spätnou adresou
navrhovateľa v termíne do 10 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter
Novosad, LL.M., Masarykova 16, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 2OdK/72/2020 –
NEOTVÁRAŤ ! “
2. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 15
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny ponúknutej za tú ktorú súpisovú
zložku majetku,
Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.

Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada, LL.M. telefonicky:
0908 377 301 alebo mailom: office@akfn.sk.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K020479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Kokyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbov 224, 059 72 Vrbov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/83/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/83/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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 úpadcu Milena Kokyová, nar.
14.07.1965, trvale bytom 059 72, Vrbov 224, SR (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresného súdu v Prešove sp. zn. 4OdK/83/2019 zo dňa 05.12.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku 241/2019 dňa 13.12.2019, č. zver. K106991, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K020480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Kokyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbov 224, 059 72 Vrbov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/83/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/83/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil 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. 4OdK/83/2019 zo dňa 05.12.2019, na majetok dlžníka: Milena
Kokyová, nar. 14.07.1965, trvale bytom 059 72, Vrbov 224, SR, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Milena Kokyová, nar. 14.07.1965,
trvale bytom 059 72, Vrbov 224, SR, zrušuje
V Prešove dňa 28.02.2020
JUDr. Marek Gula, správca

K020481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigová Naďa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 259/80, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/912/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/912/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Naďa Žigová, nar.
21.01.1983, Hviezdoslavova 259/80, 059 16 Hranovnica (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K020482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borončová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Stará Ľubovňa 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/116/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/116/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 20.02.2020, č. k. 5OdK/116/2020 -17, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 39/2020 zo dňa 26.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Marta Borončová, nar. 23.07.1960, trvale bytom 064 01 Stará Ľubovňa, a do funkcie správcu ustanovil: Mgr.
Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu: S1870.

V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do
správcovského spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle +421(0)904 530 305,
prípadne na adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu:
spravca@akmazanec.com.

V Prešove, dňa 27.02.2020

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K020483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borončová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Stará Ľubovňa 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/116/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/116/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu: S 1870, správca dlžníka: Marta
Borončová, nar. 23.07.1960, trvale bytom 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje
veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet
zriadený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to v nasledovnom tvare:

IBAN: SK58 8330 0000 0024 0137 0140;
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX;
Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Marta Borončová – IČO, resp. dát. nar. veriteľa, ktorý pohľadávku popiera (napr. 12345678, resp.
23.07.1960)

Poučenie:
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Prešove, dňa 27.02.2020

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K020484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borončová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Stará Ľubovňa 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/116/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/116/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“
(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu
osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
Dlžníka: Marta Borončová, nar. 23.07.1960, trvale bytom 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 5OdK/116/2020 zo dňa 20.02.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu súd ustanovil: Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, Slovenská republika, značka správcu: S1870. Uvedené uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.:. OV 39/2020 dňa 26.02.2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no.:
5OdK/116/2020 dated on 20h of February 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets:
Marta Borončová, date of birth: 23th of July 1960, domicile 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic, and to the
function of bankruptcy truste was appointed: Mgr. Ivan Mazanec, správca, registered seat Metodova 3331/12, 080
01 Prešov, Slovak Republic. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 39/2020 dated on 26th of February 2020

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

517

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

This resolution of the District Court Prešov became valid on 27th of February 2020. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Ivan Mazanec,
správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, Slovenská republika.

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

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

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

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

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Ivan Mazanec,
správca, Metodova 3331/12, 08001 Prešov, 080 01 Prešov, Slovak Republic.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

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

519

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

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

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

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

V / In Prešov, dňa 27.02.2020 / on 27th of February 2020

Mgr. Ivan Mazanec, správca Dlžníka / debtor´s trustee

K020485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Študy Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 23/27, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/46/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/46/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 5OdK/351/2019-17 zo dňa 17.05.2019, na majetok dlžníka: Miroslav
Študy, nar. 04.04.1984, trvale bytom: Dukelská 23/27, 087 01 Giraltovce, SR, končí z dôvodu zistenia, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Miroslav Študy, nar. 04.04.1984,
trvale bytom: Dukelská 23/27, 087 01 Giraltovce, SR, zrušuje
V Prešove dňa 28.02.2020
JUDr. Marek Gula, správca

K020486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3468/34, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/915/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/915/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Milan Šimko, nar.
07.07.1953, Rastislavova 3468/34, 058 01 Poprad (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K020487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišská Poruba 82, 082 12 Kapušany pri Prešove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/173/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/173/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka Marta Gabčová,
nar. 21.11.1964, Šarišská Poruba 82, 082 12 Kapušany pri Prešove (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca
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K020488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Bambuchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabie nad Topľou 134, 094 35 Jastrabie nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/104/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/104/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako správca vo veci oddlženia konkurzom dlžníka Heleny Bambuchovej, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za
úhradu vecných nákladov požadovať z neho písomné výpisy, v kancelárii správcu nachádzajúcej sa na ulici:
Masarykova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00
hod., po predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. čísle: +421 (0) 951 168 437 alebo emailom na adrese
info@akpn.sk.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K020489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kiseľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kučín 34, 086 12 Kučín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/205/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/205/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 ZKR).

Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

522

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).
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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý 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 preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Konanie o určenie popretej pohľadávky
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná
voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30
dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom,
je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.

Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel,
veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal
s odbornou starostlivosťou.

V Prešove dňa 28.02.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca
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K020490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Gall - GALLON
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovská 11, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 904 051
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2011 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o hlasovaní veriteľského výboru
Obchodné meno úpadcu:

Andrej Gall - GALLON v konkurze

Sídlo úpadcu:

Vaľkovská 11, 080 01 Prešov

IČO úpadcu:

34 904 051

Správca:

iTRUSTee Restructuring, k.s.

Spisová značka súdneho spisu:

2K/39/2011

Veriteľský výbor:

BKS-Leasing s.r.o.
Sociálna poisťovňa
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.

Dňa 04.02.2020 obchodná spoločnosť BKS-Leasing s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 644
333, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92156/B ako predseda
veriteľského výboru dala hlasovať veriteľskému výboru o Uznesení veriteľského výboru v tomto znení:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty súhlas s vylúčením majetku v zmysle § 81 ods. 1
ZKR a to :

Typ súpisovej položky : peňažná pohľadávka
Dlžník : PEBESIL s.r.o., Behárovce 71,
053 05 Behárovce, IČO : 31399436
Právny dôvod vzniku : nezaplatené pohľadávky
Celková suma : 1868,39 Eur
Súpisová hodnota : 1868,39 Eur
Mena : EUR

Typ súpisovej položky : peňažná pohľadávka
Dlžník : Obec Petrovce,
Právny dôvod vzniku : nezaplatené pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma : 423,37 Eur
Súpisová hodnota : 423,37 Eur
Mena : EUR

Typ súpisovej položky : peňažná pohľadávka
Dlžník : BUTTERFLY . Stavebný s.r.o., so sídlom Puškinova 18/531 ,
Sabinov 083 01 ,
IČO : 36 452 327
Právny dôvod vzniku : nezaplatené pohľadávky
Celková suma : 6429,35
Súpisová hodnota : 6429,35
Mena : EUR

Typ súpisovej položky : peňažná pohľadávka
Dlžník : Peržeľová Marta . 086 44 Želmanovce 2, IČO : 43266681 ,
Právny dôvod vzniku : nezaplatené pohľadávky
Celková suma : 3468,16 Eur
Súpisová hodnota : 3468,16 Eur
Mena : EUR

Typ súpisovej položky : peňažná pohľadávka
Dlžník I.M.N., s.r.o.., , IČO : 35893443 ,
Právny dôvod vzniku : nezaplatené pohľadávky
Celková suma : 81 433,61
Súpisová hodnota : 81 433,61
Mena : EUR

Typ súpisovej položky : peňažná pohľadávka
Dlžník Anton Tink.., IČO : 36561436 ,
Právny dôvod vzniku : nezaplatené pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma : 81,08
Súpisová hodnota : 81,08
Mena : EUR

Typ súpisovej položky : peňažná pohľadávka
Dlžník Obecný úrad Ľutina , IČO : 36561436 ,
Právny dôvod vzniku : nezaplatené pohľadávky
Celková suma : 6135,53
Súpisová hodnota : 6135,53
Mena : EUR
__________________________________________________________________________________
Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov
veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a
odvolávaní členov veriteľského výboru.
V zmysle §38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov hlasovanie prebiehalo (per rollam) zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo
správcovi.
Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.
Hlasovanie prebiehalo nasledovne :
BKS-Leasing s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Výsledok hlasovania: ZA
Sociálna poisťovňa, ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Výsledok hlasovania: ZA
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Výsledok hlasovania: PROTI

Zhrnutie celkových výsledkov hlasovania:
ZA: 2
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0

V Bratislave, dňa 25. februára 2020
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BKS-Leasing s.r.o., predseda veriteľského výboru
Ing. Ladislav Fülöp
Ing. Ľudovít Oravec

K020491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Stolárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezovica 406, 082 74 Brezovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/904/2019/S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/904/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Peter Stolárik, nar. 04.10.1963, trvale bytom 082 74
Brezovica 406, podnikajúci pod obchodným menom Peter – Stolárik – ELEKTROSERVIS, s miestom podnikania
082 74 Brezovica 406, IČO: 40 869 610, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu
Prešov, sp. zn. 5Odk/904/2019, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") a
nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1
ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka,
ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklad veriteľa.
Veriteľ má nárok na náhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na šetrenia v zmysle vyššie
uvedeného, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K020492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Stolárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezovica 406, 082 74 Brezovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/904/2019/S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/904/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
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JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Peter Stolárik, nar. 04.10.1963, trvale bytom 082 74
Brezovica 406, podnikajúci pod obchodným menom Peter – Stolárik – ELEKTROSERVIS, s miestom podnikania
082 74 Brezovica 406, IČO: 40 869 610, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu
Prešov, sp. zn. 5Odk/904/2019, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") a
nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
Druh zabezpečovacieho práva: záložne právo
Byt
Číslo
súpisovej
zložky
1.

Popis

Obec

Štát Ulica
Katastrálne Č.
Parcelné Podiel Hodnota
a Orientačné územie
LV číslo
úpadcu v EUR
číslo
Byt č.2, Brezovica SR Brezovica 406 Brezovica
1439 30/3
1/2
12 500,prízemie

Dôvod
Zabezpečené pohľadávka
zapísania do
súpisu
§ 167 h Pohľadávka
Slovenská
ods.1
konsolidačná,
a.s.
zapísaná v zozname
pohľadávok pod č. 3, 8

Pozemok
Číslo
súpisovej
zložky
2.

Druh

Výmera Štát
v m²

Obec

Parcela
registra
„C“

215

Brezovica Brezovica

SR

Katastrálne
územie

Č.
LV

Parcelné Podiel Hodnota v Dôvod
Deň zapísania do súpisu
číslo
úpadcu EUR
zapísania do
súpisu
1400 30/3
1/12
200,§
167
h Pohľadávka
Slovenská
ods.1
konsolidačná,
a.s.
zapísaná
v
zozname
pohľadávok pod č. 3, 8

K020493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stotince 179, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/80/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/80/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec
Súpisová
zložka
majetku
č.

1

Opis

Súpisová hodnota

Typ majetku:

hnuteľná vec

Názov/popis:

osobné mot. vozidlo zn. OPEL, ev. č.
KK713BX

Stav
opotrebovanosti:

opotrebované

Rok výroby:

2003

500,00 EUR
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Dátum zápisu:

10.02.2020

Dôvod zápisu:

§167 h) ods. 1 ZKR

Deň vydania: 04.03.2020

Poznámka:

K020494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Katranič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 08001, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/649/2018 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/649/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Eva Orbanová, správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslav Katranič, nar. 9. 11. 1964, bytom 080 01
Prešov oznamuje, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2, § 167u ods. 1 zákona č 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.

K020495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Gmitter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. sv. Michala 3/73, 086 14 Kurima
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/167/2019S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca, sídlo: Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO:
52644782, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S
1955 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Emil Gmitter, nar. 13.05.1969, trvale
bytom Nám. Sv. Michala 73/3, 086 12 Kurima, v minulosti podnikajúci pod menom: Emil GMITTER, IČO:
34993282, s miestom podnikania Ťačevská 14, 085 01 Bardejov ( ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn. konania:
4OdK/167/2019, konanie vedené pred Okresným súdom Prešov vyhlasuje I. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) vo vlastníctve
dlžníka.
Hnuteľný majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č.
41/2020 zo dňa 28.02.2020.
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Presná špecifikácia predmetu predaja:
Číslo
súpisovej
zložky

Názov
Parcely
registra "E"
Parcela
registra "E"
Parcela
registra "E"
Parcela
registra "E"

1.
2.
3.
4.

Súpisová
hodnota
[EUR]

Štát

30,8

SR Orná pôda 616

228,4

SR Orná pôda 4568

49,69

SR

2,29

Druh
pozemku

Ostatné
plochy
Ostatné
SR
plochy

Výmera
[m2]

Názov
katastrálneho
územia

Číslo Číslo
LV
parcely

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Kurima Kurima

1309

312

1/6

Kurima Kurima

1309

874

1/6

2874

Kurima Kurima

2075

2309

12/1284

133

Kurima Kurima

1304

671

12/1284

Obec

Podmienky ponukového konania:
1.Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný
deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
2.Súťažné ponuky je možné predkladať do 14:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných ponúk
na adrese správcu: JUDr. Katarína Duláková, Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa v neporušenej zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové konanie - 4OdK/167/2019 „ neotvárať“.
3.Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu č. SK3409000000005163216271 vedený v SLSP,
a.s. zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť číslo konkurzného konania
1672019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúknutej
ceny musí byť pripísaná v lehote na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je podmienkou platnej účasti záujemcu
v ponukovom konaní.
4.Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy;
b. výšku navrhovanej kúpnej ceny;
c. identifikačné údaje záujemcu :
· právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3
mesiace,
· fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú
činnosť nie starším ako 3 mesiace,
· fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
d. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
·

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.

e. uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
f. prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil súťažnú
ponuku;
g. ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami
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5. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky náklady predaja znáša
úspešný záujemca.
6. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca
si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka, ako aj odmietnuť všetky ponuky
(návrhy).
7. Právo úspešného záujemcu 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
8. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia 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.
9. Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí a prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
Ďalšie informácie ohľadne ponukového konania je možné získať na tel. č. +421948049187 alebo e-mailom :
salonova.katarina@gmail.com
JUDr. Katarína Duláková
Správca

K020496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27 / 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 188 034
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2014 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2014
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 Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: PIENSTAV a.s. v
konkurze, sídlo: Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 188 034 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa
ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
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Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

7 883,69 €
1
25.02.2020
Neuplatnené
80/S-1
25.02.2020

V Prešove, dňa 27.02.2020
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K020497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudová Ingrida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Gojdiča 2159/1, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1983
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/885/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/885/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s.

K020498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudová Ingrida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Gojdiča 2159/1, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1983
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/885/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/885/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na
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majetok dlžníka: Ingrida Dudová, narodená 07.12.1983, bytom Pavla Gojdiča 2159/1, 083 01 Sabinov, konkurzné
konanie vedené na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 5OdK/885/2019, 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.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s.

K020499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Lenka Halčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gregorovce 169, Uzovce 082 66
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/900/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/900/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktoré boli
prihlásené prihláškou nezabezpečenej pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí zákonom stanovenej
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to veriteľa:

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026
·
·

prihláška nezabezpečenej pohľadávky s nasledujúcim obsahom:
Prihláška pohľadávky por. č. 6: Celková suma: 8.472,8,- Eur

Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
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1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná výška preddavku na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky, ktorá je 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; na ten účel správca
zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možnom 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.

Marek Gula
správca

K020500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tarasa Ševčenka 3942 / 44, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/115/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/115/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca konkurznej podstaty dlžníka Stanislav Ferko, nar. 05.07.1968, trvale bytom Tarasa
Ševčenka 44, 080 01 Prešov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
5OdK/115/2020S1776 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrtekel.spravca@gmail.com
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K020501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tarasa Ševčenka 3942 / 44, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/115/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/115/2020-20 zo dňa 20.02.2020 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Stanislav Ferko, nar. 05.07.1968, trvale bytom Tarasa Ševčenka 44, 080 01 Prešov a ustanovil do funkcie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
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spravodlivosti SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 39/2020 dňa 26.02.2020.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Stanislav Ferko.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Výška preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len
čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K020502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tarasa Ševčenka 3942 / 44, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/115/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/115/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
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(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Stanislav Ferko, nar. 05.07.1968, trvale bytom Tarasa Ševčenka 44, 080 01 Prešov, Slovenská republika (ďalej
len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/115/2020-20 zo dňa 20.02.2020
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
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According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/115/2020-20 from February 20, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Stanislav Ferko, date of birth 05.07.1968, domicile Tarasa Ševčenka 44, 080 01 Prešov, Slovak
republic (hereinafter only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 39/2020 z 26.02.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 27.02.2020.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 39/2020
from February 26, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
February 27, 2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Slavomír Tekeľ, offices
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
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7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť sizástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Slavomír Tekeľ, bankruptcy trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boroš Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Kručov 90, 093 01 Nižný Kručov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/817/2018 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/817/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Stanislav Boroš, nar. 06.11.1959, Nižný Kručov 90, 093 01
Nižný Kručov, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/817/2018, týmto v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci
nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K020504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čániová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 4886/ 53, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/822/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/822/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Lenka Čániová,
nar. 04.06.1981, trvalo bytom Mirka Nešpora 53, 080 01 Prešov (ďalej len ako „Dlžník“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu,
a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.

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

S úctou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ivan Mazanec
správca

K020505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Lenka Halčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gregorovce 169, Uzovce 082 66
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/900/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/900/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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 Mgr. Lenka Halčáková, nar.
23.09.1982, trvale bytom Gregorovce 169, 082 66 Uzovce, SR (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresného súdu v Prešove sp. zn. 2OdK/900/2019 zo dňa 23.12.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku 1/2020 dňa 02.01.2020, č. zver. K000013, 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Lenka Halčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gregorovce 169, Uzovce 082 66
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/900/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/900/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil 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/900/2019 zo dňa 23.12.2019, na majetok dlžníka: Mgr. Lenka
Halčáková, nar. 23.09.1982, trvale bytom Gregorovce 169, 082 66 Uzovce, SR, končí z dôvodu zistenia, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Mgr. Lenka Halčáková, nar.
23.09.1982, trvale bytom Gregorovce 169, 082 66 Uzovce, SR,zrušuje.
V Prešove dňa 28.02.2020
JUDr. Marek Gula, správca

K020507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Pištová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradné námestie 2412/5A, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/884/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/884/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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 úpadcu Zdenka Pištová, nar.
04.05.1970, trvale bytom Hradné námestie 2412/5A, 060 01 Kežmarok, SR (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresného súdu v Prešove sp. zn. 5OdK/884/2019 zo dňa 19.12.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku 249/2019 dňa 30.12.2019, č. zver. K111681, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

K020508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Pištová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradné námestie 2412/5A, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/884/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/884/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil 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. 5OdK/884/2019 zo dňa 19.12.2019, na majetok dlžníka: Zdenka
Pištová, nar. 04.05.1970, trvale bytom Hradné námestie 2412/5A, 060 01 Kežmarok, SR, končí z dôvodu
zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Zdenka Pištová, nar. 04.05.1970,
trvale bytom Hradné námestie 2412/5A, 060 01 Kežmarok, SR, zrušuje.

JUDr. Marek Gula, správca

K020509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

K´ Food Distribution s.r.o.; skrátený názov: KFD
s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 6 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 717 811
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2019 S1755
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2R/2/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské kúpele 30, 086
31 Bardejov, 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 K´ Food Distribution s.r.o.;
skrátený názov: KFD s.r.o., so sídlom Svätoplukova 6, 08001 Prešov, Slovensko, IČO: 31 717 811, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Bardejovské kúpele 30,
086 31 Bardejov, a to v úradných hodinách správcu. Termín je nutné si vopred dohodnúť (zaradenie do
poradovníka) na tel.: +421-2-5939-6000, alebo e-mailom na recovery@legatos.sk.
Označenie elektronickej schránky správcu
E006172603
URI ico://sk/48485357_00405

V Bardejovských kúpeľoch, 27.2.2020

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K020510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

K´ Food Distribution s.r.o.; skrátený názov: KFD
s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 6 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 717 811
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské Kúpele 30, 086
31 Bardejov, 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. K´ Food Distribution s.r.o.; skrátený názov:
KFD s.r.o., so sídlom Svätoplukova 6, 08001 Prešov, Slovensko, IČO: 31 717 811, týmto v zmysle ustanovenia §
32 ods. 7 písm. b), 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania na účely ust. §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. je vedený vo VÚB, a. s., č. ú. IBAN: SK3402000000003424496453,
BIC: SUBASKBX.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Podľa ust. § 32 ods. 7 z. č. 7/2005 Z. z. popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podľa ust. § 32 ods. 19 z. č. 7/2005 Z. z. výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Podľa ust. § 32 ods. 20 z. č. 7/2005 Z. z. povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa ust. § 32 ods. 21 z. č. 7/2005 Z. z. na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr
do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania
podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Bardejovských kúpeľoch, dňa 27.2.2020
LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K020511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

K´ Food Distribution s.r.o.; skrátený názov: KFD
s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 6 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 717 811
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské Kúpele 30, 086
31 Bardejov, 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 K´ Food Distribution s.r.o.;
skrátený názov: KFD s.r.o., so sídlom Svätoplukova 6, 08001 Prešov, Slovensko, IČO: 31 717 811, týmto
v zmysle ustanovenia § 32 ods. 11, 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania na
účely ust. § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. je vedený vo VÚB, a. s., č. ú. IBAN: SK 34 0200 0000 0034
2449 6453, BIC: SUBASKBX.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Podľa ust. § 32 ods. 11 z. č. 7/2005 Z. z. podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o
popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa
odseku 19. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa ust. § 32 ods. 19 z. č. 7/2005 Z. z. výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
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percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Podľa ust. § 32 ods. 20 z. č. 7/2005 Z. z. povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa ust. § 32 ods. 21 z. č. 7/2005 Z. z. na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr
do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania
podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Bardejovských kúpeľoch, dňa 27.2.2020
LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K020512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Čekan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/806/2019/S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/806/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca, sídlo: Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO:
52644782, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S
1955 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Miroslav Čekan, nar. 22.05.1954,
Sabinovská 10, 080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod menom Miroslav Čekan – ELBAK, IČO:
14 438 615, s miestom podnikania Sabinovská 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika ( ďalej len ako:
„Dlžník“ ) sp. zn. konania: 2OdK/806/2019, konanie vedené pred Okresným súdom Prešov vyhlasuje II. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná
podstata ) vo výlučnom vlastníctve dlžníka.
Hnuteľný majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č.
25/2020 zo dňa 06.02.2020.
Presná špecifikácia predmetu predaja: hnuteľná vec zapísaná do súpisu majetku podstát (všeobecná podstata )
pod súpisovou zložkou majetku č. 2 a č.3.
Súpisová zložka č.2
Typ
majetku
Hnuteľná
vec

Podstata

Názov

Stav

Všeobecná
podstata

Nákladné vozidlo Škoda BA pick up, EČ: PO 467BY, VIN TMBEHH673V5353066, Farba: biela, V
nachádza sa v Prešove
premávke

Súpisová zložka č.3
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Typ
majetku

Podstata

Názov

Hnuteľná
vec

Všeobecná
podstata

Príves nákladný, Značka. AK, EČ: PO:473YE, karoséria: DC vanilková, farba: strieborná metalíza
V
pastelová, kategória vozidla: O1, Celková hmotnosť: 400, VIN: 42991, nachádza sa v Obci Ráková,
premávke
okres Čadca

Stav

Podmienky ponukového konania:
1.Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný
deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
2.Súťažné ponuky je možné predkladať do 14:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných ponúk
na adrese správcu: JUDr. Katarína Duláková, Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa v neporušenej zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Miroslav Čekan - 2OdK/806/2019 - uviesť číslo súpisovej
zložky/súpisových zložiek „ neotvárať“
3.Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu č. SK3409000000005163216271 vedený v SLSP,
a.s. zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť číslo konkurzného konania
8062019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúknutej
ceny musí byť pripísaná v lehote na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je podmienkou platnej účasti záujemcu
v ponukovom konaní.
4.Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy;
b. výšku navrhovanej kúpnej ceny;
c. identifikačné údaje záujemcu :
· právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, · fyzická osoby –
podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť,
· fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
d. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
e. uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
f. prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil súťažnú
ponuku;
g. ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami
5. Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového konania.
6. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
8. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhoduje žreb správcu.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
15 dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
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10. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka, ako aj odmietnuť všetky
ponuky (návrhy).
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2.kola VPK, bude kúpna zmluva
uzatvorená s najúspešnejším záujemcom prvého ponukového kola.
Ďalšie informácie ohľadne ponukového konania je možné získať na tel. č. +421948049187 alebo e-mailom :
salonova.katarina@gmail.com
JUDr. Katarína Duláková

K020513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hricková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/786/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/786/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Mária Hricková,
nar. 01.09.1974, trvale bytom 080 01 Prešov (ďalej len ako „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods.1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo, a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v
ods. 2, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

S úctou
Mgr. Ivan Mazanec
správca

K020514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bendíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubovanská 1, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/2/2020S1955
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Okresný súd Prešov
4OdK/2/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.02.2020, sp. zn. 4OdK/2/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Mária Bendíková, nar. 31.01.1974, trvale bytom Jakubovanská 1, 083 01 Sabinov. Rovnakým
uznesením bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Katarína Duláková, správca so sídlom kancelárie Levočská
52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa, zn. správcu: S1955.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa počas
pracovných dní, v čase od 08:00 do 14:00 hod..
Nahliadnutie
do
spisu
je
potrebné
vopred
dohodnúť
prostredníctvom
salonova.katarina@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0948 049 187.

e-mailovej

adresy

JUDr. Katarína Duláková, správca

K020515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bendíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubovanská 1, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/2/2020S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/2/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Mária Bendíková, nar. 31.01.1974, trvale bytom
Jakubovanská 1, 083 01 Sabinov, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK34 0900 0000 0051 6321 6271.Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako
variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre adresáta: Bendíková
- 2/2020.
Poučenie : Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet
správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur v zmysle §-u 32
ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K020516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompa Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 85 / 74, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/160/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/160/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Ivan Pompa,
nar. 12.02.1974, trvalo bytom Gerlachovská 85/74, 060 01 Malý Slavkov (ďalej len ako „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady
konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 posledná veta, sa
uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.

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

S úctou
Mgr. Ivan Mazanec
správca

K020517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Motyľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná 122/23, 086 12 Kurima
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/100/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/100/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Beáta Motyľová, nar.
13.01.1970, Vyšná 122/23, 086 12 Kurima, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese Lipová 1 v Humennom denne v úradných hodinách správcu.
Na nahliadnutie do spisu je potrebné sa nahlásiť vopred na tel. čís. 0903 377 979.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K020518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Motyľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná 122/23, 086 12 Kurima
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
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Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/100/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/100/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Beáta Motyľová, nar.
13.01.1970, Vyšná 122/23, 086 12 Kurima, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 pism. b), zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR, v
znení neskorších noviel oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
pohľadávok následovne: peňažný ústav: OTP banka, a. s.; číslo účtu: 3392468/5200; IBAN: SK36 5200 0000
0000 0339 2468. Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; správa pre prijímateľa:
2OdK/100/2020.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K020519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Čepe
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/111/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/111/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Róbert Čepe, nar.
07.08.1974, Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese Lipová 1 v Humennom denne v úradných
hodinách správcu. Na nahliadnutie do spisu je potrebné sa nahlásiť vopred na tel. čís. 0903 377 979.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K020520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Čepe
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/111/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/111/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Róbert Čepe, nar.
07.08.1974, Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 pism. b), zákona č. 7/2005 Z. z.
ZKR, v znení neskorších noviel oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
pohľadávok následovne: peňažný ústav: OTP banka, a. s.; číslo účtu: 3392468/5200; IBAN: SK36 5200 0000
0000 0339 2468. Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; správa pre prijímateľa:
2OdK/111/2020.
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JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K020521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Šalatová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udavské 401, 067 31 Udavské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/102/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/102/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola ponukového konania na predaj spoluvlastníckych podielov nehnuteľností menšej
hodnoty
V súlade s § 167n) ods. 1 a § 167 p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR" ) správca v OV č. 16/2020 dňa
24.01.2020 vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj spoluvlastníckych podielov nehnuteľného majetku
menšej hodnoty, ktorý bol zapísaný do súpis majetku všeobecnej podstaty.
Správca podstaty konštatuje, že 1. kola ponukového konania sa nezúčastnil žiaden záujemca. V zmysle
uvedeného správca vyhodnotil 1. kolo ponukového konania ako neúspešné.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K020522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Šalatová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udavské 401, 067 31 Udavské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/102/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/102/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n ods. 1 ZKR
Okresný súd Prešov svojím uznesením sp. zn.: 5OdK/102/2019 zo dňa 21.02.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 41/2019 zo dňa 27.02.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Emília Šalatová, nar.: 16.11.1954,
trvale bytom 067 31 Udavské 401 a zároveň ustanovil JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova
10, 080 01 Prešov do funkcie správcu.
V súlade s § 167n) ods. 1 a § 167 p) 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“) správca vyhlasuje . kolo
ponukového konania na predaj spoluvlastníckych podielov nehnuteľného majetku podliehajúcemu konkurzu
menšej hodnoty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 128/2018 dňa 04.07.2019 ako súpis majetku
všeobecnej podstaty a ktorý tvorí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- súbor majetku (ďalej len ako „predmet ponukového konania“):
szm Číslo parcely Druh pozemku

Výmera v m2 LV

Kat. územie Súpisová hodnota Podiel Deň zápisu Dôvod zápisu

1

E-KN 472

orná pôda

955

8392

Snina

19,90€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

2

E-KN 761

orná pôda

1626

8392

Snina

33,90€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

3

E-KN 985

orná pôda

2872

8392

Snina

718€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

4

E-KN 2355

orná pôda

857

8392

Snina

17,90€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

5

E-KN 2452

orná pôda

802

8392

Snina

16,70€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

6

E-KN 3012

trvalé trávne porasty 3390

8392

Snina

42,40€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

7

E-KN 3278

trvalé trávne porasty 2823

8392

Snina

705,60€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

8

E-KN 3358

orná pôda

2199

8392

Snina

45,80€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

9

E-KN 3632

orná pôda

1488

8392

Snina

31€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

10

E-KN 3758/2

orná pôda

1202

8392

Snina

300,50€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

11

E-KN 4004

orná pôda

757

8392

Snina

15,80€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

12

E-KN 476

orná pôda

2460

8397

Snina

17€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

13

E-KN 758

orná pôda

2264

8631

Snina

15,70€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

14

E-KN 4001

orná pôda

1928

8631

Snina

13,40€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

15

E-KN 1663

trvalé trávne porasty 2876

9151

Snina

36€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

16

E-KN 1610

trvalé trávne porasty 6834

9230

Snina

28,50€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

17

E-KN 1659

trvalé trávne porasty 5753

9255

Snina

24€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

18

E-KN 1849

trvalé trávne porasty 2912

9276

Snina

12,10€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

19

E-KN 2456/1

orná pôda

540

9385

Snina

3,80€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

20

E-KN 2456/2

orná pôda

254

9386

Snina

1,80€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

21

E-KN 2456/3

orná pôda

150

9386

Snina

1€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

22

E-KN 3009

trvalé trávne porasty 6720

9468

Snina

28€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

23

E-KN 3275

trvalé trávne porasty 5372

9511

Snina

447,70€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

24

E-KN 3649

orná pôda

3680

9565

Snina

25,60€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

25

E-KN 3762

orná pôda

2888

9583

Snina

240,70€

1/72

25.04.2019

§167h/1 ZKR

26

E-KN 4758/22 orná pôda

28

10292 Snina

4,70€

1/3

25.04.2019

§167h/1 ZKR

27

E-KN 1468

trvalé trávne porasty 3417

10955 Snina

42,70€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

28

E-KN 1852

trvalé trávne porasty 1456

10955 Snina

18,20€

1/24

25.04.2019

§167h/1 ZKR

Súpisová hodnota majetku je určená vo výške súčtu jednotlivých súpisových zložiek súboru majetku, čo
predstavuje po zaokrúhlení sumu 2.908,40 EUR.
Podmienky ponukového konania:
a) Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
b) Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok vyhlásený
konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
c) Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Súpisová hodnota majetku
za súbor majetku je určená vo výške súčtu jednotlivých súpisových zložiek súboru majetku, čo predstavuje po
zaokrúhlení sumu minimálne 2.980,40 EUR. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb
správcu.
d) Lehota na podávanie ponúk - ponuku na predaj nehnuteľností je treba podať písomne v lehote 10
kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla.
e) Prihliada sa iba na tú ponuku, pri ktorej záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny na
účet zriadený správcom konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK52 0900 0000 0051 3312
7032 so správou pre prijímateľa „ 5OdK/102/2019 – pozemky“ a zároveň na účet správcu bude pripísaná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
f) Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom v ostatných
prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do slovenského jazyka.
g) Forma ponuky na predaj majetku je písomná forma v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie 5OdK/102/2019 – NEOTVÁRAŤ“, zaslaná na adresu sídla správcu: Masarykova 10, 080 01 Prešov. Záväznú
ponuku je potrebné doručiť správcovi osobne alebo poštou.
h) Ponuka musí obsahovať:
1. návrh kúpnej ceny a to presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením,
tak aby o výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
2. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom
ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. Z./ u občana – nepodnikateľa, fotokópia,
platného dokladu totožnosti záujemcu s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom
ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. Z.,
3. doklad, že kúpna cena bola zložená v prospech účtu zriadeného správcom konkurznej podstaty:
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK52 0900 0000 0051 3312 7032 a správou pre prijímateľa „
5OdK/102/2019 – pozemky“,
4. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie predmetných nehnuteľností,
5. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená
ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3. písm. g) tohto oznámenia a adresu na
doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky
ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
6. podpis záujemcu (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]),
7. spolu s ponukou (ako jej prílohu) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom ponukového konania
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. Z.
i) Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná, záujemca môže podať len jednu ponuku.
j) Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie, sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
k) Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
l) Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámili správcovi v písomnej ponuke.
m) Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 11 kalendárnych
dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
n) Neúspešným záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho oznámenia im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo
najkratšom čase od vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
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o) Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
p) V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu aj napriek výzve správcu, je takýto záujemca
povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny.
Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto
ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku
uzavrieť kúpnu zmluvu na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
q) Náklady spojené s kúpou a prevodom súboru majetku ( ako správne poplatky, náklady na vyhotovenie návrhu
na vklad do katastra nehnuteľností, ... ) znáša kupujúci v celom rozsahu.
r) Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk, najskôr však po uplynutí desať dní od
skončenia ponukového konania vyhotoví päť rovnopisov kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
· zmluvné strany: dlžník ako predávajúci a úspešný záujemca ako kupujúci,
· predmet kúpy: nehnuteľnosti špecifikované v tomto oznámení,
· záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na kupujúceho a k tomu zodpovedajúci
záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa víťaznej ponuky,
· iné dojednania stanovujúce, že zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou cenou
za nehnuteľností, nehnuteľností sa predávajú v stave, v akom „stoja a ležia“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy
s) Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi správca úspešnému záujemcovi písomne (emailom na
adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v správcom určenej lehote doručil
správcovi tri rovnopisy zmluvy, ktoré budú z jeho strany podpísané.
t) Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167r zákona.
u) Správca zároveň upozorňuje záujemcov, že pri zapísaní predmetu súboru do katastra nehnuteľností
môže katastrálny úrad požadovať splnenie povinnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách.
v) Správca tiež upozorňuje záujemcov, že pri zapísaní predmetu súboru č. 2 do katastra nehnuteľností
môže katastrálny úrad požadovať splnenie povinnosti (podmienok) podľa zákona č. 140/2014 Z. z. o
nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V Prešove dňa 26.02.2020
JUDr. Ivana Orosová, správca

K020523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knap Róbert, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 564/4, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/212/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/212/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.
číslo
Obe Katastráln
Okres
súpisov
c
e územie
ej zložky
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Súpisov
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u
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K020524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnák Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šandalská 1411 / 11, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2014 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2014
Druh podania:
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do
a
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majetku
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odsek 1 159,89 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1568
odsek 1 58,24 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1568
odsek 1 85,47 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1568
odsek 1 41,86 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
54
odsek 1 87,40 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
54
odsek 1 267,98 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
54
odsek 1 136,40 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,24 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 1,80 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
54
odsek 1 35,62 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
54
odsek 1 148,13 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
54
odsek 1 52,24 €
0
písmeno
a) ZKR
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2859

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2861

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2873

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2876

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2886

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2886

2886

31

Stropko Stropko
v
v

32

Stropko Stropko
v
v

33

Stropko Stropko
v
v

34

Stropko Stropko
v
v

35

Stropko Stropko
v
v

36

Stropko Stropko
v
v

37

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

38

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2886

39

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2886

40

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2887

41

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2888

42

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2888

43

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2890

44

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2890

45

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik

2895

Pozemo
k387
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k131
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k443
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k159/12 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k189/1 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k189/2 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k190
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k191
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k201
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k199/1 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k199/20 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k199/30 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k210
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k211
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k214
parcela
registra

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

trvalý
trávny
porast

orná
pôda

orná
pôda

trvalý
trávny
porast

trvalý
trávny
porast

trvalý
trávny
porast

lesný
pozemok

lesný
pozemok

lesný
pozemok

ostatná
plocha

ostatná
plocha

orná
pôda

Deň vydania: 04.03.2020

ustanoven
ie § 67
26.1.202
5177
6
/
54
odsek 1 115,04 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
25
112
/ 1568
odsek 1 0,36 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
12259
4
/
74
odsek 1 132,53 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
1945
1
/
12
odsek 1 32,42 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
31026
8
/
96
odsek 1 517,10 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
147
8
/
96
odsek 1 2,45 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
13185
8
/
96
odsek 1 219,75 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
39686
8
/
96
odsek 1 661,43 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
6439
8
/
96
odsek 1 107,32 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
1 050,25
567136 14
/ 1512
odsek 1
0
€
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
22520
8
/
96
odsek 1 375,33 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
460
8
/
96
odsek 1 7,67 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
24674 61740 /
odsek 1 4,64 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
932400 65620800 26.1.202
24674
/
odsek 1 70,12 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
5115
6
/
54
odsek 1 113,67 €
0
písmeno
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Konkurzy a reštrukturalizácie
a

46

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2895

365

47

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2898

227

48

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2898

377

49

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2898

394

50

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2899

328

51

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2899

329

52

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2900

245

53

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2900

361

54

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2916

322

55

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2916

322

56

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2919

330

57

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2919

330

58

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2920

372

59

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2920

373

Stropko Stropko

Slovens
ká

registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
k-

Deň vydania: 04.03.2020

orná
pôda

5784

6

orná
pôda

3338

112

orná
pôda

4685

112

orná
pôda

6649

112

ostatná
plocha

2300 61740

ostatná
plocha

2300

trvalý
trávny
porast

1895

112

orná
pôda

6253

112

trvalý
trávny
porast

72068 61740

trvalý
trávny
porast

72068

trvalý
trávny
porast

39697

trvalý
trávny
porast

39697

ostatná
plocha

5256 61740

ostatná
plocha

5256

orná

932400

932400

123480

932400

932400

123480

písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
54
odsek 1 128,53 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1568
odsek 1 47,69 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1568
odsek 1 66,93 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1568
odsek 1 94,99 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,43 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 6,54 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1568
odsek 1 27,07 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1568
odsek 1 89,33 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 13,56 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 204,80 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 14,94 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 112,81 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,99 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 14,94 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
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60

Stropko Stropko
v
v

61

Stropko Stropko
v
v

62

Stropko Stropko
v
v

63

Stropko Stropko
v
v

64

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Konkurzy a reštrukturalizácie
ká
republik
a

2921

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2921

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2921

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2921

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2921

65

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2921

66

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2921

67

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2921

68

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2921

69

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2921

70

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2921

71

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2921

72

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2928

73

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2934

74

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3030

332/1

parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k332/2 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k373
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k374
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k375
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k397
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k332/1 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k332/2 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k373
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k374
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k375
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k397
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k427/35 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k446/1 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k14/9
parcela
registra
"E" KN
Pozemo

orná
pôda

32094

orná
pôda

2929

ostatná
plocha

3112

trvalý
trávny
porast

11277

Deň vydania: 04.03.2020

123480

123480

123480

123480

ostatná
123480
12583
plocha

orná
pôda

4155

orná
pôda

32094

orná
pôda

2929

ostatná
plocha

3112

trvalý
trávny
porast

11277

123480

932400

932400

932400

932400

ostatná
932400
12583
plocha

orná
pôda

4155

trvalý
trávny
porast

2948

lesný
40227
pozemok

trvalý
trávny
porast

5082

932400

6240

14

1

65620800 26.1.202
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 486720
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1512
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
30
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
/
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12,08 €

1,10 €

1,17 €

4,24 €

4,74 €

1,56 €

91,20 €

8,32 €

8,84 €

32,05 €

35,76 €

11,81 €

7,56 €

74,49 €

33,88 €

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3030

259/18

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3030

262/18

77

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3030

262/34

78

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3030

265/20

79

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3030

266/19

80

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3030

273/11

81

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3030

327/19

82

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3030

422/11

83

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3030

446/27

84

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3031

140/2

85

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3031

140/3

86

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3032

140/1

87

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3032

140/1

88

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3033

157

89

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3033

158/1

75

Stropko Stropko
v
v

76

Pozemo
korná
parcela
2974
1
pôda
registra
"E" KN
Pozemo
klesný
parcela
1098
1
pozemok
registra
"E" KN
Pozemo
korná
parcela
801
1
pôda
registra
"E" KN
Pozemo
korná
parcela
1235
1
pôda
registra
"E" KN
Pozemo
korná
parcela
2368
1
pôda
registra
"E" KN
Pozemo
ktrvalý
parcela trávny
466
1
registra porast
"E" KN
Pozemo
korná
parcela
1099
1
pôda
registra
"E" KN
Pozemo
ktrvalý
parcela trávny
974
1
registra porast
"E" KN
Pozemo
korná
parcela
2630
1
pôda
registra
"E" KN
Pozemo
ktrvalý
parcela trávny
539 61740
registra porast
"E" KN
Pozemo
ktrvalý
932400
parcela trávny
539
registra porast
"E" KN
Pozemo
ktrvalý
parcela trávny 41766 61740
registra porast
"E" KN
Pozemo
ktrvalý
932400
parcela trávny 41766
registra porast
"E" KN
Pozemo
korná
parcela
6010
2
pôda
registra
"E" KN
Pozemo
korná
parcela
984
2
pôda
registra
"E" KN

Deň vydania: 04.03.2020
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
30
odsek 1 19,83 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
30
odsek 1 7,32 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
30
odsek 1 5,34 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
30
odsek 1 8,23 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
30
odsek 1 15,79 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
30
odsek 1 3,11 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
30
odsek 1 7,33 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
30
odsek 1 6,49 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
30
odsek 1 17,53 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,10 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 1,53 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 7,86 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 118,69 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
75
odsek 1 32,05 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
75
odsek 1 5,25 €
0
písmeno
a) ZKR
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3033

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3033

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3033

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3036

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3072

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3073

3099

90

Stropko Stropko
v
v

91

Stropko Stropko
v
v

92

Stropko Stropko
v
v

93

Stropko Stropko
v
v

94

Stropko Stropko
v
v

95

Stropko Stropko
v
v

96

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

97

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3105

98

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3106

99

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3106

100

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3106

101

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3106

102

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3115

103

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3115

104

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik

3115

Pozemo
k158/2 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k433
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k437
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k265/29 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k308
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k284
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k92/2
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k399
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k209
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k211
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k209
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k211
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k17/1
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k18
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k89/1
parcela
registra

Deň vydania: 04.03.2020

orná
pôda

203

2

orná
pôda

10887

2

orná
pôda

13126

2

lesný
1560
pozemok

6240

orná
pôda

2041

6

orná
pôda

3021

112

lesný
6229
pozemok

23

lesný
120020
pozemok

23

trvalý
trávny
porast

1983 61740

trvalý
trávny
porast

5812 61740

trvalý
trávny
porast

1983

trvalý
trávny
porast

5812

trvalý
trávny
porast

19264

ostatná
plocha

3338

trvalý
trávny
porast

2165

932400

932400

123480

123480

123480

ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
75
odsek 1 1,08 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
75
odsek 1 58,06 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
75
odsek 1 70,01 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 486720
odsek 1 4,00 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
54
odsek 1 45,36 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1568
odsek 1 43,16 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 2604
odsek 1 11,00 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 2604
odsek 1 212,02 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,37 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 1,09 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 5,64 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 16,52 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 7,25 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 1,26 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,81 €
0
písmeno
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Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie
a

105

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3115

90

106

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3115

17/1

107

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3115

18

108

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3115

89/1

109

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3115

90

110

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3116

204

111

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3116

235

112

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3116

236

113

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3116

238

114

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3116

204

115

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3116

235

116

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3116

236

117

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3116

238

118

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3117

234

Stropko Stropko

Slovens
ká

registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
k-

porast

trvalý
trávny
porast

2514

trvalý
trávny
porast

19264

ostatná
plocha

3338

trvalý
trávny
porast

2165

trvalý
trávny
porast

2514

trvalý
trávny
porast

25493 61740

trvalý
trávny
porast

21119 61740

ostatná
plocha

6133 61740

trvalý
trávny
porast

2563 61740

trvalý
trávny
porast

25493

trvalý
trávny
porast

21119

ostatná
plocha

6133

trvalý
trávny
porast

2563

ostatná
plocha

3986 61740

ostatná

123480

932400

932400

932400

932400

932400

932400

932400

932400

Deň vydania: 04.03.2020
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202

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

565

0,95 €

54,74 €

9,49 €

6,15 €

7,14 €

4,80 €

3,97 €

1,15 €

0,48 €

72,45 €

60,02 €

17,43 €

7,28 €

0,75 €

Obchodný vestník 44/2020
119

Stropko Stropko
v
v

120

Stropko Stropko
v
v

121

Stropko Stropko
v
v

122

Stropko Stropko
v
v

123

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Konkurzy a reštrukturalizácie
ká
republik
a

3117

237

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3117

248

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3117

272

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3117

325

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3117

234

124

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3117

237

125

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3117

248

126

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3117

272

127

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3117

325

128

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3118

122/2

129

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3118

122/3

130

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3119

331

131

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3119

370

132

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3119

382

133

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3119

331

parcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo

ostatná
plocha

786

ostatná
plocha

1043 61740

trvalý
trávny
porast

4373 61740

trvalý
trávny
porast

6300 61740

ostatná
plocha

3986

ostatná
plocha

786

ostatná
plocha

1043

trvalý
trávny
porast

4373

trvalý
trávny
porast

6300

orná
pôda

520

orná
pôda

520

61740

932400

932400

932400

932400

932400

61740

932400

ostatná
21283 61740
plocha

zastavan
á plocha
9781 61740
a
nádvorie

ostatná
18299 61740
plocha

ostatná
932400
21283
plocha

Deň vydania: 04.03.2020
65620800 26.1.202
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
/
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0,15 €

0,20 €

0,82 €

1,19 €

11,33 €

2,23 €

2,96 €

12,43 €

17,90 €

0,10 €

1,48 €

4,00 €

1,84 €

3,44 €

60,48 €

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3119

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3119

136

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3122

137

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3122

138

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3135

139

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3135

140

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3136

141

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3136

142

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3136

143

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3136

144

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3136

145

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3136

146

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3140

147

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3140

148

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3141

134

Stropko Stropko
v
v

135

Pozemo
k370
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k382
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k258
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k259
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k371/25 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k427/36 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k241/1 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k241/2 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k329
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k241/1 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k241/2 parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k329
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k192
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k193
parcela
registra
"E" KN
Pozemo
k196
parcela
registra
"E" KN

Deň vydania: 04.03.2020

ustanoven
zastavan
ie § 67
á plocha
932400 65620800 26.1.202
9781
/
odsek 1 27,80 €
a
0
písmeno
nádvorie
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
ostatná
932400 65620800 26.1.202
18299
/
odsek 1 52,00 €
plocha
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
trvalý
ie § 67
65620800 26.1.202
trávny
2324 61740 /
odsek 1 0,44 €
0
porast
písmeno
a) ZKR
ustanoven
trvalý
ie § 67
932400 65620800 26.1.202
trávny
2324
/
odsek 1 6,60 €
0
porast
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
ostatná
26.1.202
293 6240 / 486720
odsek 1 0,75 €
plocha
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
orná
26.1.202
890 6240 / 486720
odsek 1 2,28 €
pôda
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
ostatná
65620800 26.1.202
10456 61740 /
odsek 1 1,97 €
plocha
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
ostatná
65620800 26.1.202
185 61740 /
odsek 1 0,03 €
plocha
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
ostatná
65620800 26.1.202
2479 61740 /
odsek 1 0,47 €
plocha
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
ostatná
932400 65620800 26.1.202
10456
/
odsek 1 29,71 €
plocha
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
ostatná
932400 65620800 26.1.202
185
/
odsek 1 0,53 €
plocha
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
ostatná
932400 65620800 26.1.202
2479
/
odsek 1 7,04 €
plocha
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
orná
26.1.202
38490
8
/
96
odsek 1 641,50 €
pôda
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
orná
26.1.202
30519
8
/
96
odsek 1 508,65 €
pôda
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
trvalý
ie § 67
26.1.202
trávny 20780
8
/
96
odsek 1 346,33 €
0
porast
písmeno
a) ZKR
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Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3141

197

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3141

199/2

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3141

202

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3144

161

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3144

162

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3151

104

3151

314

149

Stropko Stropko
v
v

150

Stropko Stropko
v
v

151

Stropko Stropko
v
v

152

Stropko Stropko
v
v

153

Stropko Stropko
v
v

154

Stropko Stropko
v
v

155

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

156

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3158

255/32

157

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3158

255/33

158

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3222

211/3

159

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3222

2003/6

160

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3222

211/3

161

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3222

2003/6

162

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

3224

210/5

163

Stropko Stropko
v
v

Bokša

3224

210/5

Slovens
ká
republik

Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra

orná
pôda

Deň vydania: 04.03.2020

16895

8

lesný
21689
pozemok

8

orná
pôda

19842

8

orná
pôda

2809

2

orná
pôda

864

2

orná
pôda

1684

112

orná
pôda

1304

112

orná
pôda

106

61740

orná
pôda

106

trvalý
trávny
porast

891

zastavan
á plocha
a
nádvorie

5

trvalý
trávny
porast

891

zastavan
á plocha
a
nádvorie

5

932400

123480

123480

932400

932400

ostatná
plocha

1737 61740

ostatná
plocha

1737

932400

ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
96
odsek 1 281,58 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
96
odsek 1 361,48 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
96
odsek 1 330,70 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
75
odsek 1 14,98 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/
75
odsek 1 4,61 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1568
odsek 1 24,06 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
/ 1568
odsek 1 18,63 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,02 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,30 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,34 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,00 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 2,53 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,01 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 0,33 €
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
65620800 26.1.202
/
odsek 1 4,94 €
0
písmeno
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a

164

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

480

364/2

165

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

480

364/5

166

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

481

364/3

167

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

482

364/4

168

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

542

279

169

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

547

284

170

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

547

303

171

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

556

294

172

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

562

314

173

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

565

332/1

174

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

565

332/1

175

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

736

348/5

176

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

736

348/7

177

Stropko
Tisinec
v

Tisinec

Slovens
ká
republik
a

738

348/8

Por.

registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"E" KN
Pozemo
kparcela
registra
"C" KN

Číslo

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

Deň vydania: 04.03.2020

písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
5470
2
/
75
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
5084
2
/
75
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
18875
1
/
75
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
2721
1
/
75
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
1144
6
/
54
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
1116 112
/ 1568
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
2216 112
/ 1568
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
2157
6
/
54
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
94
112
/ 1568
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
123480 65620800 26.1.202
2116
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
932400 65620800 26.1.202
2116
/
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
730
2
/
75
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
388
2
/
75
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
1391
1
/
75
odsek 1
0
písmeno
a) ZKR
Deň

Dôvod

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

569

29,17 €

27,11 €

50,33 €

7,26 €

25,42 €

15,94 €

31,66 €

47,93 €

1,34 €

0,80 €

6,01 €

3,89 €

2,07 €

3,71 €

Súpisov

Obchodný vestník 44/2020
číslo
Katastrál
súpisov Okres Obec
ne
ej
územie
zložky

Konkurzy a reštrukturalizácie

Štát

Číslo
listu
Parcelo Popis
vlastníct vé číslo stavby
va

Ulica

Deň vydania: 04.03.2020

Súpisn Spoluvlastnícky
é číslo
podiel

178

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2723

138/3

Rodinný
Čerlinská 1395
dom

2

/

30

179

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2724

102/1

Rodinný Šandalsk
1411
dom
á

1

/

10

180

Stropko Stropko
v
v

Bokša

Slovens
ká
republik
a

2724

39

Rodinný Bokšans
1967
dom
ká

1

/

10

Deň
Dôvod
á
zapísan zapísania
hodnot
ia do
do
a
súpisu súpisu
majetku
ustanoven
ie § 67
26.1.202
2 500,00
odsek 1
0
€
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
3 000,00
odsek 1
0
€
písmeno
a) ZKR
ustanoven
ie § 67
26.1.202
3 000,00
odsek 1
0
€
písmeno
a) ZKR

K020525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dziak Daniel, PaedDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Bohdanovce 65, 082 05 Šarišské Bohdanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdS/10/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdS/10/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

JUDr. Jana Čepčeková správca podstaty dlžníka PaedDr. Daniel Dziak, nar. 03.08.1978, trvale bytom 082 05
Šarišské Bohdanovce, sp.zn.: 5OdS/10/2019S1308 v súlade s ust. § 168d ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení ( ďalej len ,,ZKR,,) oznamuje, že zostavila návrh splátkového kalendára v súlade
s ust. §168c ZKR. Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára.
Uspokojenie nezabezpečených veriteľov je určené vo výške 30 %. V súlade s ust. § § 168d ods. 2 ZKR každý
veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu
v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového kalendára spolu
s
námietkami
veriteľov
súdu.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K020526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jochman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusová 4, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/377/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/377/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 17.09.2018, sp.zn.: 26OdK/377/2018 (ďalej
len „ Uznesenie “), v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Jozef Jochman, narodený: 04.04.1965, bytom:
Rázusová 4, 053 11 Smižany (ďalej len „ Dlžník “) o návrhu na vyhlásenie konkurzu OS KE prvým výrokom
rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok Dlžníka a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu 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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JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „ Správca
podstaty “).
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky dňa 21.09.2018, OV č.: 183/2018,
K070802.

Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty

Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.

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

K020527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bzik Peter, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 6/9, 076 13 Byšta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/364/2019 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/364/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľné veci:

č. súpisovej
popis
zložky

rok
súpisová
stav opotrebovanosti
výroby
hodnota
- počet najazdených km : 79000,
opotrebovanosť zodpovedá najazdeným
Škoda Fabia 2008
2500,km a veku vozidla
- auto je dočasne vyradené z evidencie

deň
zapísania dôvod
zapísania
do podstaty
podstaty

1.

25.02.2020

2.

Notebook HP 2014

- opotrebovanie primerané veku
- funkčné

300,-

25.02.2020

3.

Televízor
Sony

2008

-opotrebovanie primerané veku
- funkčné

400,-

25.02.2020

2015

-opotrebovanie primerané veku

50,-

25.02.2020

4.

Smartfón LG

podiel

Majetok patriaci dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia 1/1
konkurzu
Majetok patriaci dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia 1/1
konkurzu
Majetok patriaci dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia 1/1
konkurzu
Majetok patriaci dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia 1/1
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K4 LTE

2015
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-opotrebovanie primerané veku

50,-

25.02.2020

Deň vydania: 04.03.2020
ku
dňu
konkurzu

vyhlásenia 1/1

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K020528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krupská Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 116/37, 076 17 Čeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/14/2020 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/14/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo vyššie označenej konkurznej veci podľa § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamujem účastníkom
konania, ich zástupcom a ďalším oprávneným osobám, že môžu nahliadať do správcovského spisu vedeného vo
vyššie uvedenej veci, na vyššie uvedenej adrese kancelárie správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín od 10.00 hod do 16.00 hod. Plánovaný termín nahliadnutia do spisu prosím vopred
oznámte.

Kontakty: 0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

Správca JUDr. Michael Medviď

K020529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krupská Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 116/37, 076 17 Čeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/14/2020 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/14/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem veriteľom číslo bankového účtu pre potreby popierania
pohľadávok
IBAN: SK69 1100 0000 0029 3227 4924

Jedná sa o správcovský účet vedený v Tatra banka, a.s. na vedený na meno Správca JUDr. Michael Medviď.

Správca JUDr. Michael Medviď, 0918530350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišš Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzica 114, 044 73 Buzica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/128/2017 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/128/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe.
V súlade s ustanovením §167n odsek 1 zákona č.7/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov (ďalej ZoKR) a v súlade s
§167o ZoKR vyhlasuje JUDr. Marián Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Július Kišš, bytom 044 73 Buzica
114, dražbu nehnuteľného majetku dlžníka za nižšie uvedených podmienok.
Predmet dražby je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty a zverejnený v OV 19/2020 dňa 29.1.2020 pod zn.
K008487.
Označenie dražobníka: JUDr. Marián Páll, správca dlžníka: Július Kišš, bytom 044 73 Buzica 114, zapísaný v
zozname správcov pod č. S1015, so sídlom správcu: Teslova 2, 040 12 Košice.
Miesto konania dražby: Teslova 2, Košice.
Dátum konania dražby: 27.3.2020
Čas otvorenia dražby: nehnuteľného majetku uvedeného pod bodom č.1: 9,00 hod.
Opakovanie dražby: nie je to opakovaná dražba
Vyzývam budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu min. 30 minút pred jej začatím z dôvodu
zisťovania totožnosti, predloženia dokladov a zapísania do zoznamu účastníkov dražby.
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby nasledujúce doklady:
a/ ak ide o právnickú osobu, úradne osvedčený, respektíve originál výpisu z obchodného registra, v ktorom je
zapísaná a ktorý nie je starší ako 7 dní
b/ ak ide o fyzickú osobu, (podnikateľ) úradne osvedčený resp. originál výpisu zo živnostenského registra, ktorý
nie je starší ako 7 dní.
c/ ak ide o fyzickú osobu (občan), občiansky preukaz
d/ prehlásenie účastníka dražby, že jeho účasť na predmetnej dražbe nie je obmedzená žiadnou skutočnosťou v
zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
e/ doklad o zložení dražobnej zábezpeky
V prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom, musí byť splnomocnenie úradne overené a musí z neho
vyslovene vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe.
Predmet dražby:
1.Nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v obci Rešica, kat.územie Rešica zap. na LV č. 22.
Pozemok.
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Druh pozemku: záhrady; výmera 1938 m2, parc. reg. „C“č.54/1;
hodnota majetku:8.500,- €

Deň vydania: 04.03.2020

spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2; súpisová

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera 1895 m2, parc. reg. „C“č.55/3;
dlžníka: 1/2; súpisová hodnota majetku:8.000,- €

spoluvlastnícky podiel

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera 148 m2, parc. reg. „C“č.55/5;
dlžníka: 1/2; súpisová hodnota majetku: 600,- €

spoluvlastnícky podiel

Druh pozemku: záhrady; výmera 170 m2, parc. reg. „C“č.56/1;
hodnota majetku: 600,- €

spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2; súpisová

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera 149 m2, parc. reg. „C“č.56/3;
dlžníka: 1/2; súpisová hodnota majetku: 600,- €

spoluvlastnícky podiel

Stavba.
Popis stavby: 2 podlažný RD s čiastočným podpivničením, podzemné podlažie-skladové priestory, nadzemné
podlažie-3 obytné miestnosti, kúpeľňa s WC, chodba, špajz, kuchyňa a vonkajšie príslušenstvo-drobné stavby,
oplotenie, prípojky. Obec: Rešica, súpisné číslo: 93; parcela reg. „C“ číslo: 56/3; spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/2; súpisová hodnota majetku: 14.000,- €.
Spoločná dražba súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v Rešici a to rodinného domu a priľahlých pozemkov.
Všeobecná cena nehnuteľností je stanovená na sumu 32.300,-€.
- najnižšie podanie: 14.000,- €
- minimálne prihodenie: 500,- €
- dražobná zábezpeka: 4.000,- €
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom,
alebo vkladom na účet č.ú.:SK98 0900 0000 0051 6696 7564. Pri bezhotovostnom bankovom prevode musí byť
dražobná zábezpeka pripísaná na účet najneskôr dňa 26.3.2020 do 16,00 hod. Pri vklade na účet účastník dražby
predloží pri zápise do dražby bankou potvrdený doklad o vklade dražobnej zábezpeky v hotovosti na účet
dražobníka. Následne bude dražiteľ zapísaný do zoznamu dražiteľov a bude mu pridelené dražobné číslo.
Účastníkovi dražby, ktorý sa nestane vydražiteľom, sa vráti dražobná zábezpeka bankovým prevodom v
prospech účtu dražiteľa, ktorý účastník dražby písomne oznámi správcovi a to do 3 pracovných dní od konania
dražby. Následne správca do 3 pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia o bankovom spojení poukáže
zábezpeku na určený účet.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započíta do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť z ceny
dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť správcovi na účet č.ú.: SK98 0900 0000 0051 6696 7564,
do 5 dní od skončenia dražby. Zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
Ak uhradí vydražiteľ cenu dohodnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.
Správca odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny dosiahnutej vydražením zápisnicu z dražby a spíše s ním záznam
o odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie
vydražiteľ.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s
predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.
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Ohliadku nehnuteľnosti je možné vykonať po dohode so správcom na č.tel.: 0905313918 v pon.-pia. 8,00-16,00
hod.
JUDr. Marián Páll, správca

K020531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Longauer Lucián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bidovce 160, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/123/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/123/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Lucián Longauer, narodený: 09.02.1978, bytom:
Bidovce 160, 044 45 Bidovce, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka. Na základe
zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom, inými
osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona
číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, som nezistil žiaden majetok, ktorý
by podliehal konkurzu, podľa § 167h zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov.

K020532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čechovský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budapeštianska 2436 / 22, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/208/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/208/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Vladimír Čechovský, narodený: 13.10.1986, bytom:
Budapeštianska 2436/22, 040 13 Košice, podľa § 167q ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p ZKR, vyhlasuje II.
kolo ponukového konania na speňaženie pohľadávky dlžníka postúpením.
1, Predmetom ponukového konania je peňažná pohľadávka na náhradu škody vo výške 32.130,- EUR voči Juraj
Nagy, nar. 4.7.1992, bytom Levočská 4, Košice, podľa Rozsudku Okresného súdu Košice I zo 4.10.2018, sp. zn.
1T/7/2018, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť 4.10.2018, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1, dátum
zapísania 12.7.2019, Dôvod zapísania § 167h ZKR, súpisová hodnota 32.130,- EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2, V druhom kole ponukového konania je najnižšou cenou za postúpenie pohľadávky 30 % súpisovej hodnoty
pohľadávky.
3, Záujemcovia o nadobudnutie pohľadávky v nimi podpísanej ponuke uvedú: svoje identifikačné údaje (obchodné
meno, prípadne názov, IČO, alebo v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa meno a priezvisko a rodné číslo),
kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail), údaje o ponukovom konaní (číslo obchodného vestníka v ktorom bol
zverejnený tento oznam a číslo konkurzného konania 32OdK/208/2019), návrh ceny za postúpenie pohľadávky v
eurách, číslo účtu pre vrátenie zálohy. Záujemcovia k ponuke predložia: doklad o zaplatení zálohy vo výške 100
% nimi ponúknutej ceny na bankový účet IBAN: SK55 7500 0000 0040 0787 6484, BIC: CEKOSKBX,
s označením platby 32OdK/208/2019, podpísané prehlásenie záujemcu, že ak neuzatvorí zmluvu o postúpení
pohľadávky, záloha predstavuje zmluvnú pokutu, ktorá prepadá v prospech podstaty, podpísané prehlásenie
záujemcu, že má vysporiadané všetky záväzky voči dlžníkovi, doklady o právnej subjektivite nie staršie ako 1
mesiac (výpis z obchodného, živnostenského registra, prípadne iného registra z ktorého vyplýva oprávnenie
osoby ktorá podpísala ponuku a prehlásenia konať za záujemcu, fyzické osoby nepodnikatelia predložia rodný list
alebo kópiu občianskeho preukazu).
4, Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Ponuku so všetkými prílohami je potrebné najneskôr v posledný deň lehoty do
14.00 hod. doručiť osobne alebo poštou na adresu správcu: JUDr. František Kočka, správca, Timonova 13, 040
01 Košice v zalepenej obálke alebo ako správu do elektronickej schránky správcu prostredníctvom portálu
slovensko.sk označených na obálke alebo v predmete správy „KONKURZ - sp. zn. 32OdK/208/2019
NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky, ktoré nebudú doručené včas, ktoré nebudú obsahovať všetky náležitosti uvedené
v tomto oznámení, alebo na ponuky kde nebude na účet správcu zložená celá záloha na ponúknutú cenu sa
prihliadať nebude. Rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. V prípade ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb. Správca je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie
zrušiť. Záloha bude neúspešným záujemcom vrátená po vyhodnotení ponukového konania. Bližšie informácie v
kancelárii správcu alebo na t. č. 055/6221992.
5, S víťazom ponukového konania správca uzatvorí zmluvu o postúpení pohľadávky podľa § 524 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade neuzatvorenia zmluvy úspešným
uchádzačom prepadne zaplatená záloha ako zmluvná pokuta v prospech podstaty. Všetky náklady súvisiace s
uzatvorením zmluvy, osvedčením podpisov a postúpením pohľadávky znáša postupník.
6, Podľa § 167r ods. 1 ZKR „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.“ V zmysle § 167r ods. 2 ZKR „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.“ Podľa § 167r ods. 45 ZKR
„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.“

K020533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Tulejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinky 233, 053 40 Slovinky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/492/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/492/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka: Jana Tulejová, nar. 02.09.1988, bytom: Slovinky 233, 053 40 Slovinky zistil počas výkonu
funkcie správcu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: Jana Tulejová, nar. 02.09.1988, bytom: Slovinky 233, 053
40 Slovinky, 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 28.02.2020
JUDr. Soňa Géciová, správca

K020534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ambrúžová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolomana Tichyho 932/5, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/58/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/58/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej
konkurznej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Kupeckého 4, 040 01 Košice, v pracovných
dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod.
do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
baulovicova@baulovic.sk
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K020535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Ontkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Balotách 1, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1968
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/517/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/517/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Ing. Ľubomír Ontkovič, narodený:
01.10.1968, bytom: Na Balotách 1, 044 13 Valaliky v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice
I pod sp. zn. 32OdK/517/2019 v zmysle § 167p ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ponúka v I. kole verejného ponukového konania za najvyššiu
ponuku nasledujúce hnuteľné veci – predmety ponukového konania:

1. hnuteľná vec: kmeňová pasová píla CTR 520, podiel 1/1, rok výroby 2013, hodnota 370 EUR,
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Lis Dyhovací teplovodný, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 650 EUR,
Píla formátovacia PF 2200, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 650 EUR,
Hoblovačka spodná HBS, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 270 EUR,
Fréza priemerová poriskovacia, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 180 EUR,
Fréza horná programovacia s pojazdom, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 350 EUR,
Sušiareň mikrovlnná, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 330 EUR,
Fréza spodná, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 650 EUR,
LED meradlo Shenzen lite technology, podiel 1/1, rok výroby 2015, hodnota 950 EUR,
Koberec Viscose, podiel 1/1, rok výroby 2015, hodnota 19 400 EUR,

Ponukové konanie sa vyhlasuje osobitne pre každý z troch predmetov ponukového konania. Záujemca môže
zaslať ponuku do ponukového konania pre ktorýkoľvek predmet ponukového konania, resp. pre viacero alebo aj
pre všetky predmety ponukového konania.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň určený v
podmienkach ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v
prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Písomná ponuka musí obsahovať: 1/ označenie záujemcu; 2/ návrh kúpnej ceny; 3/ aktuálny výpis z obchodného
registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden
mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu; 4/ doklad preukazujúci
zaplatenie preddavku na kúpnu cenu; 5/ oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku; 6/ doklad
preukazujúci splnenie podmienky vlastníctva a držby uvedených zbraní.
Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z ponúkanej ceny
na číslo účtu správcu SK9383605207004205864177, VS325172019. Preddavok musí byť pripísaný na účet
správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
sp. zn. 32OdK/517/2019 - NEOTVÁRAŤ“.
Otváranie obálok sa uskutoční v termíne do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční individuálne pre každý z troch predmetov ponukového konania.
Pre bližšie informácie o ponukovom konaní kontaktujte správcu konkurznej podstaty emailom (kralik@kpkr.sk)

K020536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ambrúžová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolomana Tichyho 932/5, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/58/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/58/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Kupeckého 4, 040 01 Košice, týmto vo
vyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v
spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK72 0900 0000 0051 4996 0731
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K020537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ambrúžová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolomana Tichyho 932/5, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/58/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/58/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 28.02.2020
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K020538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Špirková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kobeliarovo 98, 049 23 Kobeliarovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1952
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/587/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/587/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Mária Špirková, narodená:
11.03.1952, bytom: Kobeliarovo 98, 049 23 Kobeliarovo, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde
Košice I pod sp. zn. 32OdK/587/2019, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Čikoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chlmecká 184/8, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1990
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/55/2020 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/55/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Tibor Čikoš, narodený: 23.11.1990,
bytom: Chlmecká 184/8, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod obchodným menom: Tibor Čikoš, s miestom
podnikania: Chlmecká ulica 184/8, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 46 204 211, v oddlžení konkurzom vedenom na
Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/55/2020 oznamuje, že za účelom zloženia preddavkov podľa ust. 32
ods. 7 a 11 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) správca v zmysle ust. § 32 ods. 21 ZKR zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK93
8360 5207 0042 0586 4177.

K020540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Čikoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chlmecká 184/8, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1990
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/55/2020 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/55/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Tibor Čikoš, narodený: 23.11.1990,
bytom: Chlmecká 184/8, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod obchodným menom: Tibor Čikoš, s miestom
podnikania: Chlmecká ulica 184/8, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 46 204 211, v oddlžení konkurzom vedenom na
Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/55/2020, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na Floriánskej č. 19, 040 01 Košice, a to v pondelok až štvrtok od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00
hod. do 15.30 hod. a v piatok od 8,00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosť o nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 55 290 10 40,
alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@kpkr.sk.

K020541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Martin Sakmár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Hornádom 881/9, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1991
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/25/2020 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/25/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Ing. Martin Sakmár, narodený:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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07.06.1991, bytom: Za Hornádom 881/9, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Martin
Sakmár, s miestom podnikania: Za Hornádom 881/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50522787, v oddlžení
konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/25/2020 oznamuje, že za účelom zloženia
preddavkov podľa ust. 32 ods. 7 a 11 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) správca v zmysle ust. § 32 ods. 21 ZKR zverejňuje číslo
účtu v tvare IBAN: SK93 8360 5207 0042 0586 4177.

K020542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Martin Sakmár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Hornádom 881/9, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1991
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/25/2020 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/25/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Ing. Martin Sakmár, narodený:
07.06.1991, bytom: Za Hornádom 881/9, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Martin
Sakmár, s miestom podnikania: Za Hornádom 881/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50522787, v oddlžení
konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/25/2020 oznamuje, že nahliadať do
správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na Floriánskej č. 19, 040 01 Košice, a to v pondelok až
štvrtok od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. a v piatok od 8,00 hod. do 12.00 hod a od 13.00
hod. do 15.00 hod.. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej
adrese, telefonicky na t. č.: +421 55 290 10 40, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@kpkr.sk.

K020543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Kerekesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čopská 51/35, 076 43 Čierna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1984
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/117/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/117/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: : Mariana Kerekesová, narodená:
10.06.1984, bytom: Čopská 51/35, 076 43 Čierna, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice
I pod sp. zn. 9OdK/117/2019, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí,
nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

K020544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Kóréová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 1469/11, 040 12 Košice- Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1949
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/608/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/608/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: : Helena Kóréová, narodená:
17.01.1949, bytom: Sputniková 1469/11, 040 12 Košice-Nad jazerom, v oddlžení konkurzom vedenom na
Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/608/2019, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

K020545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 2564/7, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/541/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/541/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca dlžníka Peter Bednár, nar. 18.09.1982, bytom Havanská 2564/7, 040 13
Košice, vyhlásil 1.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku - osobného motorového
vozidla zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty - súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV č.
26/2020 zo dňa 07.02.2020).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 14.02.2020 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 24.02.2020.
V lehote na predkladanie ponúk bola do kancelárie správcu doručená záväzná ponuka jedného záujemcu- Adam
Gálik, trvale bytom Komenského 583/3, Poprad, ktorý v súlade s podmienkami verejného ponukového konania
zložil na účet správcu zálohu vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že víťazom verejného ponukového konania na predaj
predmetného nehnuteľného majetku - osobného motorového vozidla. zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č.1 sa stáva záujemca Adam Gálik, trvale bytom Komenského
583/3, Poprad, ktorý ponúkol sumu 105 eur.
Zároveň v zmysle § 167 r ods. 1 a až 5 ZKR upovedomujem oprávnené osoby o ich práve vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní v lehote do 10 dní od ukončenia
verejného ponukového konania.
V Michalovciach, dňa 28.02.2020
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o.
MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o.
MICHALOVCE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.J. Moussona 2502/2 / 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 693 270
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2018 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

JUDr. Marek Radačovský, správca podľa Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) zverejňuje udelený záväzný pokyn veriteľského výboru, ktorý bol
správcovi doručený prostredníctvom JUDr. Gabriely Bírošovej, zástupcu predsedu veriteľského výboru VALVE,
a.s., so sídlom Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44 641 494, ako príslušného orgánu určeného na
udeľovanie záväzných pokynov v súvislosti so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu, v konkurznej veci
úpadcu INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, so
sídlom: T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO: 31 693 270, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp.
zn.: 31K/8/2018.
„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o.
MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, so sídlom: T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO:
31 693 270, vedenom na Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou 31K/8/2018 ako príslušný orgán týmto
ukladá správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku – Nákladného motorového vozidla zn. SEAT INCA
(9K/AUD/SG/AUD/SG), 1,4l, 44kw, VIN: VSSZZZ9KZ2R018934, ev. č.: MI192DO označeným pod súpisovou
zložkou majetku č. 1, a to uzatvorením kúpnej zmluvy s Adamom Gálikom, nar. dňa 20.08.1995, trvale bytom
Komenského 583/3, 058 01 Poprad za kúpnu cenu vo výške 80,- Eur. Tento kupujúci nadobudne predmet
speňaženia tak ako stojí a leží s tým, že na vlastné náklady zabezpečí prevzatie tohto vozidla, vrátane prepisu
motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte.“
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
JUDr. Marek Radačovský, správca

K020547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENVISERVIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 2 / 0, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 276 362
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2019 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu
MARNETT s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 44 853 301, podľa ustanovenia § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 854/7, 500 03 Hradec Králové,
IČO24 785 199, Česká republika, v celkovej sume 177,43 €,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Marek Radačovský, správca

K020548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Bangová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 467/34, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.6.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/355/2019S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/355/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I , sp. zn.: 32OdK/355/2019 ustanovený do funkcie Správcu
vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Božena Bangová, nar. 20.06.1970, bytom: Hviezdoslavova 467/34, 052
01 Spišská Nová Ves (ďalej ako „Úpadca“).
Správca oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 167v, ods. 1 ZKR
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a

nezistil žiadny majetok a

konkurz na majetok úpadcu Božena Bangová, nar. 20.06.1970, bytom: Hviezdoslavova 467/34, 052 01
Spišská Nová Ves končí.

V Košiciach, dňa 28.02.2020
Ing. Jana Kollárová

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

584

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

K020549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Ferčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 1027/8, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.2.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/277/2019S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/277/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I , sp. zn.: 26OdK/277/2019 ustanovený do funkcie Správcu
vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Marcela Ferčáková, nar. 24.02.1975, bytom: Podjavorinskej 1027/8, 040
01 Košice (ďalej ako „Úpadca“).
Správca oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 167v, ods. 1 ZKR
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a

nezistil žiadny majetok a

konkurz na majetok úpadcu Marcela Ferčáková, nar. 24.02.1975, bytom: Podjavorinskej 1027/8, 040 01
Košice končí.

V Košiciach, dňa 28.02.2020
Ing. Jana Kollárová

K020550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Sahara 334 / 17, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/484/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/484/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Andrej Tóth, nar. 27.08.1985, bytom: Sahara 334/17, 076 41 Biel,
podnikajúci pod obchodným menom Andrej Tóth, s miestom podnikania Sahara 334/17, 076 41 Biel, IČO: 47 104
830, sp. zn.: 31OdK/484/2019 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
(ďalej len „ZKR“) vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do
súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty jeho zverejnením v Obchodnom vestníku č. 24/2020 zo dňa
05.02.2020 (K010739) a to:
Majetok
Poradové
číslo
2

Zápis do súpisu
Opis súpisovej hodnoty majetku
Deň zapísania Dôvod zapísania
Súpisová zložka majetku
Hodnota
spoluvlastnícky podiel
majetku
majetku
Mena
(istina)
úpadcu
osobné vozidlo Volvo V40 1.9d, VIN:
§ 167h ods. 1
800,00 €
EUR 1\1
27/12/19
YV1VW7113WF288775 ŠPZ:TV-484BD, nepojazdné
ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

585

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V I. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu za najvyššiu ponuku. Predmet
speňažovania sa v I. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku - hnuteľných vecí
v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 100 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 800.00,- Eur (slovom osemsto eur 00 centov).
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 31OdK/484/2019-ZÁVÄZNÁ PONUKA VSB_PODST_VOLVO(I)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
7. Riadne doručená ponuka bude 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 okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží farebnú
fotokópiu preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca. Správca bude kontaktovať iba úspešného
záujemcu a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
11. 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.
12. Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod. Správca si vyhradzuje právo verejné
ponukové kolo kedykoľvek zrušiť; všetky predložené ponuky správca vysporiada do 30 dní odo dňa
zrušenia verejného ponukového kola.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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od dátumu vyhodnotenia ponúk. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu
speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
15. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.
Pozn.:
·

V zmysle ust. § 167k ods. 4 ZKR speňažením predmetov speňaženia zanikajú na nich viaznuce
zabezpečovacie práva prihláseného zábezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva.

Mgr. Richard Žolna, správca

K020551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Sahara 334 / 17, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/484/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/484/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Andrej Tóth, nar. 27.08.1985, bytom: Sahara 334/17, 076 41 Biel,
podnikajúci pod obchodným menom Andrej Tóth, s miestom podnikania Sahara 334/17, 076 41 Biel, IČO: 47 104
830, sp. zn.: 31OdK/484/2019 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
(ďalej len „ZKR“) vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do
súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty jeho zverejnením v Obchodnom vestníku č. 24/2020 zo dňa
05.02.2020 (K010739) a to:
Majetok
Poradové
číslo

1

Súpisová zložka majetku
osobné vozidlo BMW 320d, VIN:
WBAEL71050PK87716 ŠPZ:TV-720CP, nepojazdné poškodené

Zápis do súpisu
Opis súpisovej hodnoty majetku
Deň zapísania Dôvod zapísania
Hodnota
spoluvlastnícky podiel
majetku
majetku
Mena
(istina)
úpadcu
1 000,00 € EUR 1\1

27/12/19

§ 167h ods. 1
ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V I. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu za najvyššiu ponuku. Predmet
speňažovania sa v I. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku - hnuteľných vecí
v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 100 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 1 000.00,- Eur (slovom jedentisíc eur 00 centov).
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 31OdK/484/2019-ZÁVÄZNÁ PONUKA VSB_PODST_BMW(I)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
Riadne doručená ponuka bude 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 okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží farebnú
fotokópiu preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca. Správca bude kontaktovať iba úspešného
záujemcu a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
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.
Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod. Správca si vyhradzuje právo verejné
ponukové kolo kedykoľvek zrušiť; všetky predložené ponuky správca vysporiada do 30 dní odo dňa
zrušenia verejného ponukového kola.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu vyhodnotenia ponúk. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu
speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.

Pozn.:
·

V zmysle ust. § 167k ods. 4 ZKR speňažením predmetov speňaženia zanikajú na nich viaznuce
zabezpečovacie práva prihláseného zábezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva.

Mgr. Richard Žolna, 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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Deň vydania: 04.03.2020

K020552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voronič Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baškovce 51, 073 01 Baškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/441/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/441/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Branislav Voronič, nar. 08.06.1985, bytom: Baškovce 51, 073 01 Baškovce,
podnikajúci pod obchodným menom Branislav Voronič, s miestom podnikania Baškovce 51, 073 01 Baškovce,
IČO: 51 232 171, sp. zn.: 26OdK/441/2019 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z.
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty jeho zverejnením v Obchodnom vestníku č.
11/2020 zo dňa 17.01.2020 (K005039) a to:
Majetok
Poradové
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Súpisová zložka majetku
nádrž Yamaha yzf-r6 (99-02)
nádrž Kawasaki zx6r ninja (1999)
servo čerpadlo Ford Focus II (1.6 TDCi
80kW)
štartér Ford Focus II 1.6 TDCi 80 kW
spätné zrkadlo Ford Focus II (2005)
komplet motor - Suzuki SX4 1.5, M15A, 82
kW, 2010, 110 000km
ventilátor chladenia Suzuki gsx-r600 (1999)
štartér KIA Ceed 1.4 / 1.6
chladič Husqvarna te410/610
predné čelo (sahara) VW Golf V 1.6i
volant Peugeot 207
centrálny tlmič Honda CBR 600rr (20052006)

Zápis do súpisu
Opis súpisovej hodnoty majetku
Hodnota
spoluvlastnícky podiel
Mena
(istina)
úpadcu
55,00 €
EUR 1\1
70,00 €
EUR 1\1

Deň zapísania
majetku

Dôvod zapísania
majetku

04/01/20
04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

100,00 €

EUR 1\1

04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR

75,00 €
35,00 €

EUR 1\1
EUR 1\1

04/01/20
04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

650,00 €

EUR 1\1

04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR

35,00 €
75,00 €
55,00 €
85,00 €
40,00 €

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1\1
1\1
1\1
1\1
1\1

04/01/20
04/01/20
04/01/20
04/01/20
04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

100,00 €

EUR 1\1

04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V I. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu za najvyššiu ponuku. Predmet
speňažovania sa v I. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku - hnuteľných vecí
v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR). Záujemca nie je
povinný zaslať svoju ponuku na všetky zložky majetku tvoriace Predmet speňaženia, t.j. tieto je možné
kúpiť aj jednotlivo.
2. Najnižšie podanie je stanovené na 100 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania na ktoré záujemca podáva svoju ponuku.
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 26OdK/441/2019-ZÁVÄZNÁ PONUKA VSB_PODST_SKLAD-I(I)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
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Deň vydania: 04.03.2020

100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
Riadne doručená ponuka bude 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 okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží farebnú
fotokópiu preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca. Správca bude kontaktovať iba úspešného
záujemcu a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
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.
Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod. Správca si vyhradzuje právo verejné
ponukové kolo kedykoľvek zrušiť; všetky predložené ponuky správca vysporiada do 30 dní odo dňa
zrušenia verejného ponukového kola.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu vyhodnotenia ponúk. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu
speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.

Pozn.:
·

V zmysle ust. § 167k ods. 4 ZKR speňažením predmetov speňaženia zanikajú na nich viaznuce
zabezpečovacie práva prihláseného zábezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva.

Mgr. Richard Žolna, 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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Deň vydania: 04.03.2020

K020553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csonka Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harichovský chodník 1905 / 7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/552/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/552/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Ing. Daniel Csonka, nar. 03.08.1964, bytom: Harichovský chodník 1905/7,
052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Daniel Csonka, s miestom podnikania Zimná
226/90, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 11 953 403, sp. zn.: 26OdK/552/2019 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s ust.
§ 167p zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem I. kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku č. 35/2020 zo dňa 20.02.2020 (K016398) a to:
Majetok
Poradové
číslo
1

Súpisová zložka majetku
prívesný vozík K&K (nosnosť 600 kg), VIN:
U5KV0603231000059 ŠPZ:SN-280YB, pojazdný

Zápis do súpisu
Opis súpisovej hodnoty majetku
Deň zapísania Dôvod zapísania
Hodnota
spoluvlastnícky podiel
majetku
majetku
Mena
(istina)
úpadcu
§ 167h ods. 1
400,00 €
EUR 1\1
14/01/20
ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V I. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu za najvyššiu ponuku. Predmet
speňažovania sa v I. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku - hnuteľných vecí
v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 100 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 400.00,- Eur (slovom štyristo eur 00 centov).
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 26OdK/552/2019-ZÁVÄZNÁ PONUKA VSB_PODST_K&K(I)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
7. Riadne doručená ponuka bude 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 okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží farebnú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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fotokópiu preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca. Správca bude kontaktovať iba úspešného
záujemcu a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
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.
Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod. Správca si vyhradzuje právo verejné
ponukové kolo kedykoľvek zrušiť; všetky predložené ponuky správca vysporiada do 30 dní odo dňa
zrušenia verejného ponukového kola.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu vyhodnotenia ponúk. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu
speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.

Pozn.:
·

V zmysle ust. § 167k ods. 4 ZKR speňažením predmetov speňaženia zanikajú na nich viaznuce
zabezpečovacie práva prihláseného zábezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva.

Mgr. Richard Žolna, správca

K020554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kmec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 34, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/371/2019 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/371/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie: 2. kola ponukového konania v zmysle 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom Mlynárska 15 , 040 01 Košice ako správca dlžníka : Pavol Kmec, narodený:
01.01.1950, bytom: Okružná 34, 048 01 Rožňava, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. 167p
ZKR zverejnila v Obchodnom vestníku č. 32/2020 dňa 17.02.2020 2.kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku: Osobného motorového vozidlo Citroen Saxo EČ: RV829BY, VIN:VF7S1KFXD56782369,
dátum prvej evidencie:29.12.1998, farba: modrá, najazdené: 188 422 km, poškodené, nepojazdné.
V stanovenej lehote nebola doručená do kancelárie správcu žiadna ponuka.
V Košiciach, dňa 28.02.2020
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K020555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kmec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 34, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/371/2019 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/371/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom Mlynárska 15 , 040 01 Košice ako správca dlžníka : Pavol Kmec, narodený:
01.01.1950, bytom: Okružná 34, 048 01 Rožňava, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p
ZKR týmto vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka, ktorého súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 15/2020 zo dňa 23.01.2020 (K006616), tvoriaceho všeobecnú podstatu za
najvyššiu ponúknutú cenu.
Predmet ponukového konania:
Por. Popis:
Druh,
deň
a dôvod Súpisová
č.:
zapísania:
hodnota v eur:
3.
Osobného motorového vozidlo Citroen Saxo EČ: RV829BY, VIN:VF7S1KFXD56782369,
·
hnuteľný majetok, 200,- €
dátum prvej evidencie:29.12.1998, farba: modrá, najazdené: 188 422 km
·
zapísaný dňa
·
poškodené, nepojazdné
02.01.2020
·
majetok vo
vlastníctve úpadcu
§167h ods. 1 ZKR

Bližšie informácie o predmetoch
natasa.kucerova@gmail.com .

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 30OdK/371/2019 – KMEC - ZÁVÄZNÁ PONUKA- NEOTVÁRAŤ“
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať elektronicky do schránky správcu, poštou alebo osobne
doručiť do podateľne na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty JUDr. Nataša Kučerová,
Mlynárska č. 15, 040 01 Košice.
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3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia 3. kola ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené
najneskôr do 13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c. musí obsahovať presné označenie záujemcu:
i. pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu
totožnosti,
ii. pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu
totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako
jeden mesiac,
iii. pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského
alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych)
zástupcu (cov) právnickej osoby,
d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie
100% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej
pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento
záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom
neuzavrel,
h. musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na
kúpnu cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100%
musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.. ú. IBAN:
SK54 0900 0000 0051 6027 4580, variabilný symbol: 303712019 najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.Správca si vyhradzuje právo všetky predložené
ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
i. Ak sa predmet ponuky nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o neho prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.
5. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie
vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis os. vozidla na záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú
určí správca, môže správca už od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť.
6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy, alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním
vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku
všeobecnej podstaty úpadcu.
7. Úspešný záujemca si prevezme hnuteľnú vec v takom stave, v akom sa momentálne nachádza. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetnej hnuteľnej veci. Vypratanie a
vyzdvihnutie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania.
9. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
10. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do siedmych pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
11. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu.
12. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
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V Košiciach, dňa 28.02.2020
Správca JUDr. Nataša Kučerová

K020556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Šeďo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 145, 044 55 Dlhá Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/113/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/113/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
JUDr. Soňa Géciová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Alexander Šeďo, nar. 10.07.1968, bytom: Malá 145,
044 55 Dlhá Ves (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu za najvyššiu ponúknutú cenu.
Predmet speňaženia: Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
38/2020 dňa 25.02.2020 a to:
Súpisová položka č. 1 - hnuteľná vec
Popis
Motorové vozidlo Renault Megane Break EČ: RV123BC, VIN:
VF1KA0N0522304873

Rok výroby
2000

Stav opotr.
Pojazdné,
najazdených
400 tis. km

Miesto ulož.
Dlhá Ves

Súpis. hodnota
500,00 EUR

Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 9OdK/113/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Soňa Géciová, Štúrova 44, 040 01 Košice.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do 13:00
hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí byť vyhotovená v písomnej forme,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
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pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho/nych zástupcu/cov právnickej osoby,
- musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
- musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
- musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná na bankový účet
správcu vedený v Poštovej banke a.s. IBAN: SK82 6500 0000 0000 2028 7010, variabilný symbol: 91132019
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Košiciach, dňa 28.02.2020
JUDr. Soňa Géciová, správca

K020557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 513/31, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1984
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/355/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/355/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, správca dlžníka: Pavol Horváth, nar. 7. 9. 1984, bytom: Hlavná 513/31, 053 33 Nálepkovo,
podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Horváth – PAVLÍNA, s miestom podnikania: Hámre 160, 053 33
Nálepkovo, IČO: 42209461,s ukončenou podnikateľskou činnosťou, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K020558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Riečický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukureštská 2555/25, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1967
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/327/2018 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/327/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Peňažná pohľadávka
Dlžník
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Celková suma v € Právny dôvod vzniku
4.285,24 €
Stavebné sporenie - č. zmluvy: 0862073502

Hodnota súpisovej zložky Podstata
4.285,24 €
všeobecná

K020559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RASVEL, s.r.o. Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kope IV 923/32 / 0, 040 16 Košice - mestská časť Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 191 566
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2019 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32K/10/2019 zo dňa 12. novembra 2019 som bola ustanovená za
správcu majetku úpadcu RASVEL, s. r. o. Košice, v konkurze, so sídlom Na Kope IV 923/32, 040 16 Košice –
mestská časť Myslava, IČO: 36 191 566 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
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vestníku SR dňa 18. novembra 2019 v čiastke OV 222/2019.
Ako správca majetku úpadcu týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamujem, že do zoznamu pohľadávok som
zapísala nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené súhrnnou prihláškou doručenou správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ
Slovenská republika
424995000018
Slovenská republika
424995000018
Slovenská republika
424995000018
Slovenská republika
424995000018

Por. č. Poradie
Celková suma Dátum doručenia
– Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice, IČO: 1/C
Iná pohľadávka 27,90 €
25.02.2020
– Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice, IČO: 2/C

Iná pohľadávka 30,20 €

25.02.2020

– Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice, IČO: 3/C

Iná pohľadávka 61,80 €

25.02.2020

– Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice, IČO: 4/C

Iná pohľadávka 7,10 €

25.02.2020

V Košiciach, dňa 28.02.2020
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K020560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzická 372 / 109, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/281/2019 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/281/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Ivan Roháč, so sídlom Jesenského 27, 040 01 Košice, podľa § 167j ods. 1 ZKR per analogiam,
v súvislosti s povinnosťou vyhotovenia OPRAVNÉHO súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka Juraj
Novák, narodený: 04.01.1974, bytom: Buzická 372/109, 044 71 Čečejovce, podnikajúci pod obchodným menom:
Juraj Novák - JURSTA, s miestom podnikania: Východná 431/58, 044 71 Čečejovce, IČO: 40 443 698, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 28.03.2019, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice,
so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, sp. zn.: 26OdK/281/2019, oznamuje: Opravný súpis majetku
konkurznej podstaty neobsahuje žiadnu majetkovú zložku konkurznej podstaty. V konkurze nebol zistený
žiadny majetok, ktorý podlieha konkurzu, a ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach dňa 28.02.2020
JUDr. Ivan Roháč, správca

K020561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Dargovských hrdinov -, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1952
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
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Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/291/2018 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/291/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/291/2018 zo dňa 24.07.2018 v právnej veci navrhovateľa dlžníka: Peter Horváth, nar.: 03.03.1952, bytom: Košice-Dargovských hrdinov, 040 22 Košice (ďalej len „Dlžník“),
bol do funkcie správcu podstaty ustanovený KONRES k.s., zastúpený: Mgr. Richard Petrov (komplementár), so
sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 47 249 005, zapísaný v zozname správcov MS SR pod
č. S1651 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujeme I. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Informácie o verejnom ponukovom konaní:
Predmetom výzvy na predkladanie ponúk sú súpisové zložky majetku dlžníka (či už jednotlivo alebo ako súbor
všetkých súpisových zložiek):
Súpisové zložky zaradené v oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom
Pribinova 25, 831 02 Bratislava, IČO: 35 807 598, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí:
Súpisová zložka č. 1: Typ súpisovej zložky majetku: pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 481, druh pozemku: Orná pôda, výmera 628 m2, zapísaný na LV č. 903 vedenom Okresným
úradom Rožňava, katastrálny odbor, obec KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA , okres Rožňava, katastrálne územie
Krásnohorská Dlhá Lúka, spoluvlastnícky podiel 1/2.
Súpisová hodnota majetku: 70,- €.
Súpisová zložka č. 2: Typ súpisovej zložky majetku: pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 1345, druh pozemku: Orná pôda, výmera 182 m2, zapísaný na LV č. 1004 vedenom Okresným
úradom Rožňava, katastrálny odbor, obec KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA , okres Rožňava, katastrálne územie
Krásnohorská Dlhá Lúka, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Súpisová hodnota majetku: 30,- €.
Súpisová zložka č. 3: Typ súpisovej zložky majetku: pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 1408, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, výmera 383 m2, zapísaný na LV č. 1004 vedenom
Okresným úradom Rožňava, katastrálny odbor, obec KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA , okres Rožňava,
katastrálne územie Krásnohorská Dlhá Lúka, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Súpisová hodnota majetku: 30,- €.
Súpisová zložka zaradená v oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom
Pribinova 25, 831 02 Bratislava, IČO: 35 807 598, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí a veriteľa
Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice, poradie zabezpečovacieho práva: druhé v poradí:
Súpisová zložka č. 4: Typ súpisovej zložky majetku: pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 995, druh pozemku: Orná pôda, výmera 12590 m2, zapísaný na LV č. 1381 vedenom Okresným
úradom Rožňava, katastrálny odbor, obec KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA , okres Rožňava, katastrálne územie
Krásnohorská Dlhá Lúka, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Súpisová hodnota majetku: 2000,- €.

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

599

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

Súpisová zložka zaradená vo všeobecnej podstate:
Súpisová zložka č. 5
Peňažná pohľadávka
Dlžník
Ambrus Ferenc

Celková suma v €
1560,- €

Právny dôvod vzniku
Zmluva o pôžičke

Hodnota súpisovej zložky
1560,- €

Podstata
všeobecná

Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice v lehote podľa tohto oznámenia. Záväzná ponuka musí byť
bezpodmienečná, vyhotovená v slovenskom jazyku.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe spolu
s poznámkou „Horváth Peter + číslo súpisovej zložky (pri pozemkoch aj číslo LV)“. V prípade, že záloha nie
zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na
bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK36 3100 0000 0043 6002 1006, vedený v peňažnom ústave Prima banka
Slovensko, a.s.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
KONRES k.s., správca

K020562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Lipovská Kohútová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ploské 17, 044 44 Ploské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/391/2019, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/391/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
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Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania
V súlade s § 167 p) 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 " zákon " ) správca v OV č. 23/2020 dňa 04. 02. 2020 vyhlásil 3. kolo ponukového konania na predaj
vozidla zn. ŠKODA FABIA, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.192/2019 dňa 4. 10. 2019 ako súpis
majetku všeobecnej podstaty.
V 3. kole ponukového konania bol majetok dlžníka speňažovaný za ponúknutú najvyššiu kúpnu cenu.
Posledným dňom lehoty na podávanie ponúk bol deň 13.02.2020.
Správca pri otváraní obálok dňa 20. 02. 2020 skonštatoval, že v 3. kole ponukového konania bola do kancelárie
správcu doručená 1 ponuka na kúpu vozidla ŠKODA FABIA.
V súlade s podmienkami 3. kola ponukového konania správca konštatuje, že úspešným záujemcom na kúpu je
Ing. Dávid Šoltés , ktorý ponúkol za vozidlo najvyššiu kúpnu cenu vo výške 136,00 EUR a splnil všetky
podmienky 3. kola ponukového konania na speňažovanie majetku dlžníka.
Správca týmto vyzýva oprávnené osoby, aby v zmysle § 167 r) zákona uplatnili svoje právo vykúpiť
predmetný hnuteľný majetok z konkurznej podstaty v lehote a za podmienok stanovených v zákone .
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K020563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pelecháč Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolnícka huta 31, 055 65 Smolnícka huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/13/2020 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/13/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Dušan Pelecháč, nar. 27.05.1990, Smolnícka Huta 31, 055 65 Smolnícka Huta,
vedenom pod č. k. 9OdK/13/2020 správca oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné v
pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. v mieste sídla správcu: JUDr. Igor Varga, advokát, správca
KP, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, tel. kontakt 0915 951 000, e-mail igor.varga@trenet.sk.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K020564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pelecháč Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolnícka huta 31, 055 65 Smolnícka huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/13/2020 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/13/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka B Dušan Pelecháč, nar. 27.05.1990,
Smolnícka Huta 31, 055 65 Smolnícka Huta, podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní,
vedenom pod č. k. 9OdK/13/2020 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
·

Oddelená podstata:

žiadny majetok
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K020565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pelecháč Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolnícka huta 31, 055 65 Smolnícka huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/13/2020 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/13/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka B Dušan Pelecháč, nar. 27.05.1990,
Smolnícka Huta 31, 055 65 Smolnícka Huta, podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní,
vedenom pod č. k. 9OdK/13/2020 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
·

všeobecná podstata:

žiadny majetok
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K020566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudňany 263, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1981
Obchodné meno správcu:
KONRES 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

602

Obchodný vestník 44/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2020

Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/28/2019 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/28/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KONRES k.s., zastúpený: Mgr. Richard Petrov (komplementár), so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01
Košice, IČO: 47 249 005, zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1651, správca majetku dlžníka Miroslav
Horváth, nar.: 21.12.1981, byt.: Rudňany 263, 053 23 Rudňany týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje. V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
KONRES k.s., Mgr. Richard Petrov, komplementár

K020567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Botos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ibrányiho 1242/17, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/385/2019S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/385/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že postavenie všetkých veriteľov
ako účastníkov konania zaniklo

Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I , sp. zn.: 31OdK/385/2019 ustanovený do funkcie Správcu
vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Botos, nar. 07.08.1972, bytom: Ibrányiho 1242/17, 077 01
Kráľovský Chlmec (ďalej ako „Úpadca“).
Správca oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 167v, ods. 1 ZKR
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a

nezistil žiadny majetok a

konkurz na majetok úpadcu Zoltán Botos, nar. 07.08.1972, bytom: Ibrányiho 1242/17, 077 01 Kráľovský
Chlmec končí.

V Košiciach, dňa 28.02.2020
Ing. Jana Kollárová

K020568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Ruszó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štítnická 250, 049 11 Plešivec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/610/2019 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/610/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: Karol Ruszó, narodený: 21.2.1987, bytom: Štítnická 250, 04911
Plešivec po tom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K020569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úhorná 44 44, 055 66 Úhorná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/621/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/621/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka – zostatok na poistnej zmluve č.0304602865 uzavretá s poisťovňou Allianz – Slovenská
poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700;
súpisová hodnota: 398,04 €,
deň zapísania do súpisu: 28.02.2020
dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
JUDr. Erika Šimová, správca

K020570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soraida s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 21 / 0, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 857 622
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2018 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu Soraida
s.r.o., so sídlom Východná 21, 044 71 Čečejovce, IČO: 50 857 622, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215
759 v celkovej prihlásenej sume 60,25 EUR,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Marek Radačovský, správca

K020571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROITAL s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 207 / 0, 076 62 Dvorianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 583 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2018 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu AGROITAL s.r.o. v likvidácii, so sídlom Staničná 207, 076 62
Dvorianky, IČO: 36 583 880, konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31K/27/2018,
podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávka veriteľa:

RAMIRENT spol. s r.o., so sídlom Opletalova 65, 841 07 Bratislava, Slovenská republika,
v celkovej výške 8 057,31 EUR,

IČO: 17 321 484,

ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Marek Radačovský, správca

K020572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROITAL s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 207 / 0, 076 62 Dvorianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 583 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2018 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu AGROITAL s.r.o. v likvidácii, so sídlom Staničná 207, 076 62
Dvorianky, IČO: 26 583 880, konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31K/27/2018,
podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávka veriteľa:

Slovenská republika – Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 041 90 Košice , IČO: 424995000018,
v celkovej výške 47 051,75 EUR,

ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Marek Radačovský, správca

K020573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hribik Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovecká 1369 / 15, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/392/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/392/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Štefan Hríbik, narodený: 06.12.1961, bytom: Bukovecká
1369/15, 048 01 Košice – Nad jazerom, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
31OdK/392/2019, týmto oznamujem, veriteľom konkurzného konania bankový účet pre poukazovanie
preddavku.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet vedený v OTP banke, a.
s. IBAN: SK75 5200 0000 0000 1123 7417, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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špecifický symbol: 313922019

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Hríbik

K020574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hribik Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovecká 1369 / 15, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/392/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/392/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !
Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines !
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015
ako správca dlžníka: Štefan Hríbik, narodený: 06.12.1961, bytom: Bukovecká 1369/15, 040 12 Košice – Nad
jazerom,, (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn.:
31OdK/392/2019 zo dňa 08.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a zároveň súd ustanovil správcu
podstaty: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 156/2019 dňa 14.08.2019.
As the bankruptcy trustee of the debtor, according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, we are obliged to inform you
that with the resolution of the District Court Košice I, proc. No. 31OdK/392/2019, dated on August 8th,
2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets Štefan Hríbik, born on December 12th,
1961, residence at Bukovecká 1369/15, 040 12 Košice – Nad jazerom, (hereinafter only „the Debtor”). JUDr.
Roman Zajac, residence at Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, was appointed to
the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette
of Slovak republic No.: OV 156/2019 dated on August 14th, 2019.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2019. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
The resolution of the District Court Košice I came into force on August 15th, 2019. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Roman Zajac,
Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, spis. zn. 31OdK/392/2019.
According to the Bankruptcy and Restructuring Act No. 7/2005 Coll. (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the Debtor are required to file a claim within the basic subscription 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. Roman Zajac, Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, to
the proc. No. 31OdK/392/2019.

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:
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https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which
extent, or alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his
accountings (§ 29 sec. 6 BRA) is determined in the application form by the creditor which is an
accounting unit.

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka.
Anyone who might demand the exclusion of a property from inventory for a restriction of ownership, may
claim their rights in bankruptcy by applying in the same way as the security lien would apply. Such a
creditor mandates a debtor´s trustee to perform the stocktaking and to monetize the property with a
restriction of ownership. The position of such creditor shall be governed by an appropriate provisions
governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).
Previous section is applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor
for definite period, with an intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29
sec. 10 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possible to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená 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.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured also fill in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured
debtor in former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question as well.

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.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in
the registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or
the residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

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.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed
shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim
submitted to the bankruptcy trustee after the deadline, 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.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of
the schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

Spišská Nová Ves, February 28th, 2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Roman Zajac, správca dlžníka / debtor´s trustee,

K020575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1720 / 3, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/433/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/433/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Stanislav Buko, narodený: 22.05.1971, bytom: Staničná
1720/3, 071 01 Michalovce, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/433/2019 týmto
oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Letná 3167/80, 052
01 Spišská Nová Ves počas úradných hodín PO-PI od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.

Pre zápis do poradovníka je potrebné kontaktovať telefonicky na č. 00421 (0) 917 884 136.

Poradie nahliadania do toho istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Právo nahliadať do spisu majú
osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Stanislav Buko

K020576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1720 / 3, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/433/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/433/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Stanislav Buko, narodený: 22.05.1971, bytom: Staničná
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1720/3, 071 01 Michalovce, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/433/2019, týmto
oznamujem, veriteľom konkurzného konania bankový účet pre poukazovanie preddavku.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet vedený v OTP banke, a.
s. IBAN: SK75 5200 0000 0000 1123 7417, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 264332019

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Stanislav Buko

K020577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1720 / 3, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/433/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/433/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !
Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines !
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015
ako správca dlžníka: Stanislav Buko, narodený: 22.05.1971, bytom: Staničná 1720/3, 071 01 Michalovce, (ďalej
len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn.: 26OdK/433/2019 zo dňa
02.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a zároveň súd ustanovil správcu podstaty: JUDr. Roman
Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: OV 172/2019 dňa 06.09.2019.
As the bankruptcy trustee of the debtor, according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, we are obliged to inform you
that with the resolution of the District Court Košice I, proc. No. 26OdK/433/2019, dated on September 2,
2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets Stanislav Bukov, born on May 22nd,
1971, residence at Staničná 1720/3, 071 01 Michalovce, (hereinafter only „the Debtor”). JUDr. Roman
Zajac, residence at Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, was appointed to the
function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of
Slovak republic No.: OV 172/2019 dated on September 6th, 2019.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 07.09.2019. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
The resolution of the District Court Košice I came into force on September 7th, 2019. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Roman Zajac,
Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, spis. zn. 26OdK/433/2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Bankruptcy and Restructuring Act No. 7/2005 Coll. (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the Debtor are required to file a claim within the basic subscription 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. Roman Zajac, Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, to
the proc. No. 26OdK/433/2019.

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:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which
extent, or alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his
accountings (§ 29 sec. 6 BRA) is determined in the application form by the creditor which is an
accounting unit.

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka.
Anyone who might demand the exclusion of a property from inventory for a restriction of ownership, may
claim their rights in bankruptcy by applying in the same way as the security lien would apply. Such a
creditor mandates a debtor´s trustee to perform the stocktaking and to monetize the property with a
restriction of ownership. The position of such creditor shall be governed by an appropriate provisions
governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).
Previous section is applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor
for definite period, with an intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29
sec. 10 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possible to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená 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.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured 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 of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured
debtor in former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question as well.

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.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in
the registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or
the residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

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.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed
shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim
submitted to the bankruptcy trustee after the deadline, 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.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of
the schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

Spišská Nová Ves, February 28th, 2020
JUDr. Roman Zajac, správca dlžníka / debtor´s trustee,

K020578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čisárová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 468/12, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/561/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/561/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Monika Čisárová, narodená: 27.02.1972, bytom: Námestie
oceliarov 468/12, 040 15 Košice – Šaca, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
26OdK/561/2019, týmto oznamujem, veriteľom konkurzného konania bankový účet pre poukazovanie
preddavku.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet vedený v OTP banke, a.
s. IBAN: SK75 5200 0000 0000 1123 7417, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 265612019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Monika Čisárová

K020579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čisárová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 468/12, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/561/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/561/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Monika Čisárová, narodená: 27.02.1972, bytom: Námestie
oceliarov 468/12, 040 15 Košice – Šaca, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
26OdK/561/2019 týmto oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves počas úradných hodín PO-PI od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do
15:00 hod.

Pre zápis do poradovníka je potrebné kontaktovať telefonicky na č. 00421 (0) 917 884 136.

Poradie nahliadania do toho istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Právo nahliadať do spisu majú
osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Monika Čisárová

K020580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čisárová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 468/12, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/561/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/561/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !
Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines !
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015
ako správca dlžníka: Monika Čisárová, narodená: 27.02.1972, bytom: Námestie oceliarov 468/12, 040 15 Košice
– Šaca, (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn.:
26OdK/561/2019 zo dňa 02.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a zároveň súd ustanovil správcu
podstaty: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 239/2019 dňa 11.12.2019.
As the bankruptcy trustee of the debtor, according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, we are obliged to inform you
that with the resolution of the District Court Košice I, proc. No. 26OdK/561/2019, dated on December 5th,
2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets Monika Čisárová, born on February 27th,
1972, residence at Námestie oceliarov 468/12, 040 15 Košice - Šaca, (hereinafter only „the Debtor”). JUDr.
Roman Zajac, residence at Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, was appointed to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette
of Slovak republic No.: OV 239/2019 dated on December 11th, 2019.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2019. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
The resolution of the District Court Košice I came into force on December 12th, 2019. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Roman Zajac,
Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, spis. zn. 26OdK/433/2019.
According to the Bankruptcy and Restructuring Act No. 7/2005 Coll. (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the Debtor are required to file a claim within the basic subscription 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. Roman Zajac, Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, to
the proc. No. 26OdK/561/2019.

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:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which
extent, or alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his
accountings (§ 29 sec. 6 BRA) is determined in the application form by the creditor which is an
accounting unit.

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka.
Anyone who might demand the exclusion of a property from inventory for a restriction of ownership, may
claim their rights in bankruptcy by applying in the same way as the security lien would apply. Such a
creditor mandates a debtor´s trustee to perform the stocktaking and to monetize the property with a
restriction of ownership. The position of such creditor shall be governed by an appropriate provisions
governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).
Previous section is applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor
for definite period, with an intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29
sec. 10 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possible to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená 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.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured 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 of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured
debtor in former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question as well.

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.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in
the registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or
the residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

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.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed
shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim
submitted to the bankruptcy trustee after the deadline, 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.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of
the schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

Spišská Nová Ves, February 28th, 2020
JUDr. Roman Zajac, správca dlžníka / debtor´s trustee,

K020581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitera Elemír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beša 88, 076 72 Beša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/73/2020 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/73/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca dlžníka: Elemír Mitera, nar.: 17.8.1962, bytom 076 72 Beša 88 , oznamuje, že do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na Teslovej 2 v Košiciach počas prac. dní v čase
8,00 - 14,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 0905313918.

K020582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: europa trans s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 966 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty úpadcu europa trans s.r.o., so sídlom Okružná 1695/3,
078 01 Sečovce, IČO: 35 966 971, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice
I, sp. zn. 26K/16/2019 zo dňa 15.10.2019 a uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/16/2019 zo dňa
26.02.2020 súd uznal konkurz za malý, zvoláva podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať v kancelárii správcu podstaty - ul. Holubyho 12, Košice dňa 27.03.2020 o 14.30 hod. Program
schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov
podľa § 107 ods. 2 ZKR, 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z
obchodného registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K020583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Trojanovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laškovce 105, 072 01 Pozdišovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2013 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci úpadcu Ivana Trojanovská, nar. 13.3.1974, trvale bytom Laškovce 105, 072 01 Pozdišovce, na
majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31K/15/2013-134, zo dňa
28.5.2013 v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že dňa 27.02.2020 bola do kancelárie správcu doručená prihláška jednej nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa ZFP akadémia, a.s., IČO: 36 847 372, so sídlom Námestie mieru 4, Holíč.
Celková prihlásená suma pohľadávky:
celková suma istiny: 199,99 EUR,
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 199,99 EUR.
Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení bola dňa 28.02.2020 prihlásená pohľadávka veriteľa zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, 28.02.2020
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K020584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lenárdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukurešťská 29, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/118/2017 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/118/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku zverejnenej v OV č. 169/2019 dňa
03.09.2019
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, správca
dlžníka Monika Lenárdová, nar. 12.12.1975, bytom Bukurešťská 29, 040 13 Košice (ďalej len „Dlžník“), zverejnil v
zmysle ust. §167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a
doplnkov v Obchodnom vestníku č. 169/2019 dňa 03.09.2019 I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku
č. 166/2019 dňa 28.08.2019, K076095, a to:
Pozemky
P.č. Druh pozemku
a Štát
výmera
1. trvalý trávny porast– výmera SR
227 m2
2. trvalý trávny porast– výmera SR
1446 m2
3. trvalý trávny porast– výmera SR
1887 m2
4. záhrada – výmera 1800 m2 SR

Obec

Názov
k.ú.
Cejkov Cejkov

Parc.
číslo
2108

Parcela
registra
E

Cejkov Cejkov

2125

E

Cejkov Cejkov

518

E

Cejkov Cejkov

147/1

C

147/23

C

2477

E

2478

E

2476

E

5.

záhrada – výmera 7m2

6.

ostatná plocha – výmera 454 SR Cejkov Cejkov
m2
trvalý trávny porast– výmera SR Cejkov Cejkov
5406 m2
lesný pozemok – výmera SR Cejkov Cejkov
409538 m2

7.
8.

SR Cejkov Cejkov

Spoluvl.
podiel
69/2880

LV

Súpisová hodnota Dôvod
zapísania
majetku
majetku
414 1 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
69/2880
414 4 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
69/2880
715 5 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
2/6
934 1800 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
2/6
934 7 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
483/2056560 1566 1 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
483/2056560 1566 1 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
483/2086560 1770 475 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka

Správcovi bola do uplynutia lehoty na podávanie ponúk doručená ponuka jedného záujemcu, a to:
1. dňa 03.10.2019 bola doručená ponuka záujemcu EMEAN s.r.o., Jurkovičova 31, 949 11 Nitra
za súbor nehnuteľností ponúkol záujemca sumu 353,00 eur (zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny
zložil na správcovský účet dňa 02.10.2019).
Dňa 07.10.2019 bola doručená ponuka záujemcu Slovak Estate, s.r.o., IČO: 50 050 907, so sídlom Tallerova
4, 811 02 Bratislava
za súbor nehnuteľností ponúkol záujemca sumu 555,20 eur (zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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za súbor nehnuteľností ponúkol záujemca sumu 555,20 eur (zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny
zložil na správcovský účet dňa 03.10.2019).
Po zvážení uvedených skutočností, námietky a vyhodnotení námietky správcom zo strany ďalšieho účastníka
konania je uvedené 1. kolo vyhodnotené ako neúspešné. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú
zábezpeku bezodkladne po zverejnení vyhodnotenia ponúk.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca v.r.

K020585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Gáll
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná 550/9, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/257/2019 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/257/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jana Koľveková so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice správca dlžníka - dlžníka: Boris Gáll,
narodený: 28.06.1965, bytom: Pekná 550/9, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Boris Gáll REALITNÉ SLUŽBY, s miestom podnikania: Pekná 9, 040 01 Košice - Juh, IČO: 34375007 s pozastavenou
podnikateľskou činnosťou týmto v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. §-u 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 1. kolo
verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty, zverejneného v OV č. 245/2019 dňa 19. 12. 2019, a to:
Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 352, katastrálne územie: Košické Hámre, obec:
Košická Belá, okres: Košice - okolie, parcely registra „C“-KN:: parcela č. 136- zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 200 m2
chata súpisné číslo 109
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu : 1/8
Súpisová hodnota:3000 ,-€
Ponukové konanie správca vyhlasuje touto formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a vyzýva
záujemcov v súlade s § 7ZKR na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného majetku.
Nehnuteľný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu sa bude speňažovať ako súbor: v I. kole až v III. kole
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
v neporušenej obálke s označením “Ponukové konanie Boris Gáll– neotvárať“ v lehote 10 kalendárnych
od zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK19 8330 0000 0025 0139 8212,
vedeného vo Fio banke, a.s., zálohu vo výške 100 % ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť pripísaná
v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Záujemca je povinný k ponuke
priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
3. Ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota majetku.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO a kópiu výpisu z obchodného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo iného registra.
5. Ponuka musí obsahovať i číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
záujemca nebude úspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. 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 rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy s prevodom vlastníctva a s prevzatím predmetu
ponuky znáša úspešný záujemca, rovnako ako i nebezpečenstvo náhodného zhoršenia predmetu ponuky
a kúpy ,ktoré na neho prechádza súčasne s prevodom.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a upovedomí len úspešného účastníka VPK a následne do 14 pracovných dní uzavrie s ním kúpnu
zmluvu.
10. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zmeniť zverejnené podmienky ponukového
konania, alebo ponukové konanie zrušiť, alebo odmietnuť všetky ponuky.
11. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v § 167r ods.2 ZKR
12. Ak oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie
s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca,
ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z
dôvodu na strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním
zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K020586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Selimi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 359/25, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/412/2019S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/412/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I , sp. zn.: 31OdK/412/2019 ustanovený do funkcie Správcu
vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Selimi, nar. 05.07.1966, bytom: Michalovská 359/25, 040 11
Košice (ďalej ako „Úpadca“).
Správca oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 167v, ods. 1 ZKR
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a

nezistil žiadny majetok a

konkurz na majetok úpadcu Katarína Selimi, nar. 05.07.1966, bytom: Michalovská 359/25, 040 11 Košice
končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 29.02.2020
Ing. Jana Kollárová

K020587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 99, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/524/2018 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/524/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Katarína Balogová, nar. 28.05.1972, bytom Sliepkovce
99, 072 37 Sliepkovce, oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola dňa 05.02.2020 do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa :
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové
Česká republika
IČO: 24785199
Prihlásená pohľadávka: 429,00 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.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K020588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Užík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajícka 870 / 8, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/340/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/340/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Ján Užík, narodený: 22.07.1981, bytom: Tokajícka 870/8, 040 22 Košice Dargovských hrdinov, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31OdK/340/2019, týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K020589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Goldberger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arnutovce 116, 053 13 Arnutovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/614/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/614/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Jozef
Goldberger, narodený: 13.03.1966, bytom: Arnutovce 116, 053 13 Arnutovce, 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 § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K020590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Goldberger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arnutovce 116, 053 13 Arnutovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/614/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/614/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Jozef
Goldberger, narodený: 13.03.1966, bytom: Arnutovce 116, 053 13 Arnutovce, 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 § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K020591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medviď, nar. 20.07.1968
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 410 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Peter
Medviď, narodený: 20.07.1968, bytom: Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad Jazerom, 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 § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K020592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medviď, nar. 20.07.1968
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 410 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Peter
Medviď, narodený: 20.07.1968, bytom: Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad Jazerom, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K020593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Berko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Luník IX -, 040 11 Košice-Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/211/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/211/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Anton Berko, narodený: 29.05.1949, bytom: 040 11 Košice - Luník IX, konkurzné
konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 30OdK/211/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K020594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernadeta Barnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 91/70, 076 13 Kazimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/17/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/17/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Bernadeta Barnová, narodená: 21.11.1972, bytom: Hlavná 91/70, 076 13 Kazimír,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31OdK/17/2019, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K020595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Zelenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Staré Mesto -, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/424/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/424/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Štefan Zelenák, narodený: 17.12.1984, bytom: 040 01 Košice-Staré Mesto,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/424/2019, 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K020596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Dargovských Hrdinov -, 040 22 Košice - Dargovských Hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/63/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/63/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Marek Gašpar, nar. 13.06.1995, bytom 040 22 KošiceDargovských Hrdinov, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.
z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Mlynská 27, 040 01
Košice, poschodie č. 3, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 12.00. hod. a od 12.30 – 15.30. hod. Žiadosť
o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel.
čísle 0903 367 203, mail: kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K020597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Dargovských Hrdinov -, 040 22 Košice - Dargovských Hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/63/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/63/2020
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka: Marek Gašpar, nar. 13.06.1995, bytom 040 22 Košice - Dargovských Hrdinov,
Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
30OdK/63/2020 zo dňa 17.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom
správcovskej kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762, Slovenská republika, bola ustanovená do
funkcie správcu podstaty. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 36/2020
z 21.02.2020.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th
of May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform
you that with the resolution of the District Court Košice I, proc. no. 30OdK/63/2020 from February 17,
2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets: Marek Gašpar, date of birth: June 13,
1995, domicile: 040 22 Košice - Dargovských Hrdinov, Slovak republic (hereinafter only „the Bankrupt“)
and JUDr. Oľga Kmeťová, office seat: Mlynská 27, 040 01 Košice, mark number: S762, Slovak republic,
was appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was published
in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic, OV no. 36/2020 from February 21, 2020.
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Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 22.02.2020.
Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on February 22, 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania
o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b
ZKR). Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§
171c ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by the very announcement of the bankruptcy. Bankruptcy proceedings are
deemed declared by the publication of a decision on bankruptcy in the Commercial Bulletin (Section 167a
(3) of the BRA). If a further proposal is filed during the bankruptcy proceedings or the proceedings on the
proposal for determination of the repayment schedule a further proposal is filed and the court stops a
further proposal (Section 171b of the BRA). If the court finds out that the debtor has no centre of interest
in the territory of the Slovak Republic, the proceedings shall be suspended (Section 171c (2) of the BRA).
2. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený
konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa,
spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred rozhodujúcim dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo
odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v
konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1 a 2 ZKR).
2. Unless the BRA stipulates otherwise (§ 166b a 166c), only the following receivables may be settled in
a bankruptcy or repayment schedule: (A) a claim arising prior to the calendar month in which the
bankruptcy or the protection against creditors (hereinafter referred to as the determining date) has been
declared; (B) the future claim of the guarantor co-debtor or any other person to whom the receivable
against the debtor will be incurred, if he/she will fulfil the obligation, which arose prior to the decisive day;
(C) a claim arising out of termination or withdrawal (Section 167d) in case of a contract concluded before
the bankruptcy is declared. These receivables are filed in a bankruptcy proceeding via an application.
(Paragraph 166a (1) and (2) of the BRA).
3. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré
presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred
rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná
dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné
sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred
rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté
pohľadávky (§ 166c ZKR). (§ 166b ods. 1 a 2 ZKR).
3. The following are considered irrecoverable to the debtor in the event of deferral: (A) accessories of
claims, which exceed 5% of the principal of the claim for each calendar year of existence of the claim for
which entitlement arose before the decisive day; for a period shorter than a calendar year remains an
enforceable aliquot part of the accessory; (B) accessories of claims, for which entitlement arose on the
decisive day and after the decisive day; (C) the claim on the note, in case it was signed by the debtor
before the decisive day; (D) contractual fines and other private or public financial penalties, where the
obligation, which establishes the right to impose or impose such a fine or penalty, has been violated prior
to the decisive day; (E) monetary claims which belong to or belonged to a person related to the debtor
and which arose before the decisive day; (F) the costs incurred by the parties in connection with their
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participation in the bankruptcy or the procedure for determining the repayment schedule. Ineligibility does
not apply to unaffected debt-relief receivables (§ 166c BRA). (Paragraph 166b (1) and (2) of the BRA).
4. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v
konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom
právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá
hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak
sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka. Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3
ZKR).
4. The following receivables are unaffected by debts: (A) a claim by a creditor – a physical entity who has
not acquired it by devolution, transfer, with the exception of an inheritance; if such claim has not been
filed in bankruptcy on the grounds that the creditor has not been notified in written form by the trustee in
that the bankruptcy has been declared; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (B)
the claim for legal aid granted to the debtor by the Legal Aid Centre; (C) secured receivable to the extent
that it is covered by the value of the subject matter of the security right; provision of § 166b par. 1 (A) and
(B) is thereby not affected; (D) claim for liability for damage caused to health or caused by deliberate
action, including the accessories of such claim; (E) the child´s claim for maintenance, including the
accessories of such claim; (F) labour rights against the debtor; (G) monetary punishment under the
Criminal Code; (H) non-pecuniary claim. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy
proceeding, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the
subject of the right of lien, except that the deferral has been cancelled for the debtor´s dishonest
intention. Unaffected debt-relief receivables may be applied for in bankruptcy by application. (166c (1), (2)
and (3) of the BRA).
5. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§
167l ods. 1 ZKR).
5. The creditor (Section 166a and 166c of the BRA) has the right to enter into bankruptcy until the
administrator has informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of
Section 29 (1), (2), (4 to 6), (8 to 10), Sections 30 and 31 shall be used proportionately. A secured creditor
of a home loan is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured
creditor, whose security right is earlier in order, in which the creditor of the home loan shall be notified in
writing. (Section 167l (1) of the BRA).
6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, lebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a
bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného
mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková
suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on the prescribed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
contain the essential particulars, otherwise the application will be disregarded. The basic requirements of
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the application are: (A) the name, surname and place of residence of the creditor in the case of a physical
entity or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the creditor in the case of the physical entity
businessman or the name, identification number or other identifying information and the address of the
creditor if it is a legal person, (B) name, surname and residence of the bankrupt, in the case of a physical
entity, or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the bankrupt, if it is a physical entity businessman
or the name, identification number or other identification and bankruptcy where the legal person is a legal
entity, (C) the legal reason for the claim, (D) the order of satisfaction of the claim from the general nature,
(E) signature. (Section 29 (1) of the BRA).
7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. For each secured claim a separate application must be filed indicating the sum secured, the type, order,
subject and the legal reason for the creation of the security right. (Section 29 (2) of the BRA).
8. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
8. The total amount of the claim shall be divided in the application form onto the allotment and
accessories, while the accessories will be split into the application form according to the legal reason for
the occurrence. (Section 29 (4) of the BRA).
9. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. The claim shall be applied in € euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall
be determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency, whose reference exchange rate neither the European Central bank nor
the National bank of Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care. (Section 29 (5) of the BRA).
10. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
10. Documents are attached to the application demonstrating the facts stated therein. The creditor, who is
an accounting unit, shall state in the application whether or not the receivable is accounted for in the
accounting, to what extent or why it does not charge the receivable in the accounting. (Section 29 (6) of
the BRA).
11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
11. A creditor, who does not have a domicile or registered office or an organizational unit of the company
in the Slovak Republic, is obliged to appoint a representative for service with a residence or registered
office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order, otherwise the
documents will be delivered only by publishing in the Business Journal. (Section 29 (8) of the BRA).
12. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
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prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
12. Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory, with reference to the reservation of
title, may file his/her rights in bankruptcy with the application in the same way as he/she would have
applied the security right. Such creditor, by application, entrusts the administrator with an inventory and
monetization of a subject to ownership. For the position of such creditor appropriate provisions shall
apply, adjusting the position of the secured creditor. The same applies to the exercise of rights of
a creditor who leased the borrower for a fixed period a fixed lease, to transfer the leased property to the
debtor´s ownership. (Section 29 (9) and (10) of the BRA).
13. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
13. Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the administrator shall submit
to the Court a list of submissions in which he/she considers it to be disregarded of such applications, and
shall without undue delay declare by order that such submissions are considered an application. The
order shall be delivered by the court to the trustee, who shall inform the person concerned. (Article 30 (1)
of the BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The filing of the claim, filed in the bankruptcy proceeding, cannot be corrected or supplemented.
(Section 30 (2) of the BRA).
15. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
15. The creditor may also sign up, who has a claim against another person as a debtor if he/she is
secured by a security right related to the debtor´s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
only by the proceeds obtained by the monetization of assets securing his/her claim, where the voting
rights of the creditor´s meeting can only be exercised to the extent that his/her claim is likely to be
satisfied by the assets to which he/she is secured. (Section 167l (2) of the BRA).
16. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynská 27,
040 01 Košice, Slovenská republika, alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky
do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
16. The application is filed in a single equation with the administrator (bankruptcy-trustee) - JUDr. Oľga
Kmeťová, offices Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak Republic, or electronically in the electronic mailbox
of the administrator through the designed electronic form; the electronic submission and its attachments
must be signed by the guaranteed electronic signature of the person entitied to submit the electronic
filing, while delivered to the administrator within the basic registration period of 45 days of the
bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the administrator at a later date, the
creditor shall be considered; the creditor, however, cannot exercise his/her voting rights. The entry of
such a claim into the administrator´s list of receivables will be published in the Commercial Bulletin,
indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same
legal effects such as the exercise of the right to a court. (Section 167l (3) of the BRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
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sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
17. This notice refers to the foreign creditors who have their habitual residence, domicile or registered
seat in other EU member state than in the Slovak Republic, according to the Article 54 of the Regulation
(EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th of May 2015 on insolvency
proceedings.
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty
JUDr. Oľga Kmeťová, bankruptcy-trustee

K020598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karen Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Sever Košice - Sever, 040 01 Košice - Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/598/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/598/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem že konkurz sa končí, nakoľko som zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

Odôvodnenie:
Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 7/2020, dňa 13.01.2020. Následne
som zverejnil v obchodnom vestníku oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu a oznámil číslo účtu pre
potreby popierania pohľadávok.

Veritelia
O vyhlásení konkurzu boli informovaný dvaja veritelia fyzické osoby zo Slovenska a jedna zahraničná právnická
osoba KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., uvedení v zozname veriteľov.

V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásili pohľadávky do konkurzu nasledovný veritelia:
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. v celkovej sume 912,60 Eur
EX CREDIT, a.s. v celkovej sume 3.379,68 Eur
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Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok uplynula dňa 28.02.2020

V dodatočnej lehote až do ukončenia konkurzu neprihlásil pohľadávku žiadny veriteľ.

Všetky pohľadávky boli zapísané do zoznamu, incidenčné spory neboli.

Majetok

Do súpisu majetku som zapísal nasledovný majetok, ktorý bol speňažený nasledovne:

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 11.1.2020
Speňažená dňa 12.02.2020
Výťažok zo speňaženia: 500,- Eur
Spôsob speňaženia: výzva na úhradu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2
Mobilný telefón Apple iphone 7, 128 Gb, Silver, MN932ZD/A, rok výroby 2017, používaný, bez dokladu o nákupe,
bez nabíjačky, stav opotrebenia 70%, dotykový displej
Súpisová hodnota: 220,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 14.1.2020
Speňažená dňa 30.01.2020
Výťažok zo speňaženia 70,- Eur
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
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Súpis majetku bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 10/2020, dňa 16.01.2020

Spolu som získal výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty 570,- Eur

Náklady konkurzu sú spolu 578,90 Eur a pozostávajú z paušálnej odmeny správcu 500,- Eur, paušálnej náhrady
za vedenie kancelárie za mesiac január a február 2020 po 30,- Eur, spolu 60,- Eur, poštovného 8,40 Eur
a odmeny za speňaženie súpisovej zložky č. 2 vo výške 10,50 Eur

Šetrenia majetku

V zozname aktuálneho majetku dlžník uviedol, že je vlastníkom Iphonu 6s - mobilný tel. a Macbooku pro, ktorý je
však kompenzačnou pomôckou od od ÚPSVAR. V zozname majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v
posledných troch rokoch dlžník neuviedol žiadny majetok. Dlžníka som vypočul na úvodnom stretnutí, ale ani
z jeho výpovede som nezistil ďalší majetok. Počítač Macbook pro som nezapísal do súpisu majetku, pretože
počítač bol kúpený z peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (úpadca je osoba
s ťažkým zdravotným postihnutím). Na moju žiadosť o súčinnosť súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý oznámil, že
u povinného nezistil majetok. Na moju žiadosť o súčinnosť Krajský dopravný inšpektorát oznámil, že úpadca nie je
ani nebol vlastníkom vozidla. Lustráciou v katastri nehnuteľností cez celé územie SR som u úpadcu nezistil
nehnuteľný majetok.

Nakoľko náklady konkurzu prevýšili výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty, iný majetok nebol zistený, bolo
potrebné ukončiť konkurz z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

Správca JUDr. Michael Medviď

K020599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Komanická Ľubomíra, PaedDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kollára 1200/1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1956
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/38/2017 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/38/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/38/2017 zo dňa 01.08.2017 v právnej veci navrhovateľa dlžníka: PaedDr. Ľubomíra Komanická, nar.: 22.08.1956, bytom J. Kollára 1200/1, 071 01 Michalovce (ďalej len
„Dlžník“), bol do funkcie správcu podstaty ustanovený KONRES k.s., zastúpený: Mgr. Richard Petrov
(komplementár), so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 47 249 005, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujeme III. kolo verejného
ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty.
Predmet:
Súpisová zložka č. 1
Peňažná pohľadávka
Dlžník
Celková suma v € Právny dôvod vzniku
Hodnota súpisovej zložky Podstata
Jozef Bačo 7.150 €
Rozsudok OS KE – okolie, sp. zn.: 2T/133/13-184, priznaná náhrada 7.150 €
všeobecná
škody

Súpisová zložka č. 2
Peňažná pohľadávka
Dlžník
JK DOM PLUS s.r.o.

Celková suma v €
3.500 €

Právny dôvod vzniku
Ústna dohoda

Hodnota súpisovej zložky
3.500 €

Podstata
všeobecná

Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu - pri právnickej osobe, meno
a priezvisko dlžníka a taktiež názov súpisovej zložky. V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu,
na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej
ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK36 3100 0000 0043 6002 1006, vedený v peňažnom ústave Prima banka
Slovensko, a.s.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
KONRES k.s., správca
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K020600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lačný Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perín-Chym 272, 044 74 Perín-Chym
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1980
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/110/2017 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/110/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/110/2017 zo dňa 31.10.2017 v právnej veci navrhovateľa dlžníka: Ľubomír Lačný, nar.: 06.05.1980, bytom: Perín 272, 044 74 Perín (ďalej len „Dlžník“), bol do funkcie
správcu podstaty ustanovený KONRES k.s., zastúpený: Mgr. Richard Petrov (komplementár), so sídlom
kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 47 249 005, zapísaný v zozname správcov MS SR pod č.
S1651 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujeme III. kolo verejného
ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty.
Predmet:
Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti GLOBE
TRADE, s.r.o., so sídlom: Perín-Chym 272, 044 74 Perín-Chym, IČO: 31 733 611, zapísaná v OR SR Okresného
súdu Košice, vložka 8406/V
Súpisová hodnota: 6.639,- €
Deň zapísania do súpisu 29.01.2020
Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – Ochranná známka, číslo zápisu 245609, druh známky:
Kombinovaná, Nice: 25, 26, 42
Súpisová hodnota: 15.000,- €
Deň zapísania do súpisu 29.01.2020
Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
1. obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
2. adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
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IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu - pri právnickej osobe, meno
a priezvisko dlžníka a taktiež názov súpisovej zložky. V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu,
na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej
ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK36 3100 0000 0043 6002 1006, vedený v peňažnom ústave Prima banka
Slovensko, a.s.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
KONRES k.s., správca

K020601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 754 / 15, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1969
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/377/2018 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/377/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/377/2018 zo dňa 12.09.2018 v právnej veci navrhovateľa dlžníka: Ondrej Horvát, nar.: 13.06.1969, bytom Postupimská 15, 040 22 Košice (ďalej len „Dlžník“), bol do
funkcie správcu podstaty ustanovený KONRES k.s., zastúpený: Mgr. Richard Petrov (komplementár), so sídlom
kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 47 249 005, zapísaný v zozname správcov MS SR pod č.
S1651 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujeme III. kolo verejného
ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty.
Predmet: Hnuteľná vec
Popis
Výrobné číslo
hnuteľnej
veci

Škoda
Felicia
(omv)

Evidenčné Dátum prvej Súpisová Stav
číslo
evidencie
hodnota v
(rok výroby) €

TMBEFF413SO112748 KE833BS 20.07.1995 400

Veľkosť
Podstata
spoluvlastníckeho
podielu

Zodpovedá
1/1
veku
a opotrebeniu, 2
x
poistná
udalosť

Dôvod
Adresa
zapísania miesta kde
majetku do sa hnuteľná
súpisu
vec
nachádza
všeobecná Majetok
Košice
dlžníka
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Deň vydania: 04.03.2020

Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu - pri právnickej osobe a meno
a priezvisko dlžníka. V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada.
Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK36 3100 0000 0043 6002 1006, vedený v peňažnom ústave Prima banka
Slovensko, a.s.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
KONRES k.s., správca
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