Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

K036531
Spisová značka: 26OdK/175/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Elemér Lázár, narodený: 20.04.1955, bytom: Drahňov 218, 076
74 Drahňov, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Elemér Lázár, narodený: 20.04.1955, bytom: Drahňov 218, 076
74 Drahňov.
II.
Zbavuje dlžníka: Elemér Lázár, narodený: 20.04.1955, bytom: Drahňov 218, 076 74 Drahňov všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie: Jantárová 30, 040 01 Košice,
IČO: 47 245 913, zn. správcu: S1636.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie: Jantárová 30, 040 01
Košice, IČO: 47 245 913, zn. správcu: S1636; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-724/2020 na účet správcu
podstaty: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 47 245 913, zn. správcu: S1636;
do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
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zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
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10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 30.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K036532
Spisová značka: 26OdK/176/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jozef Lukáč, narodený: 29.06.1985, bytom: Malé Trakany 133,
076 42 Malé Trakany, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Lukáč, narodený: 29.06.1985, bytom: Malé Trakany 133,
076 42 Malé Trakany.
II.
Zbavuje dlžníka: Jozef Lukáč, narodený: 29.06.1985, bytom: Malé Trakany 133, 076 42 Malé Trakany
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01
Košice, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13,
040 01 Košice, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-728/2020 na účet správcu
podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, IČO: 47 817 003, zn.
správcu: S1731; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 30.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K036533
Spisová značka: 26OdK/177/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Peter Sedlák, narodený: 31.08.1963, bytom: Ľudvíkov Dvor 21,
040 15 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Sedlák, s miestom podnikania: Ľudvíkov Dvor 21, 040 15
Košice-Šaca, IČO: 51 329 883, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.01.2020, zastúpený: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Sedlák, narodený: 31.08.1963, bytom: Ľudvíkov Dvor 21,
040 15 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Peter Sedlák, narodený: 31.08.1963, bytom: Ľudvíkov Dvor 21, 040 15 Košice
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1198.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie: Holubyho 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1198; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-727/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1198; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 30.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K036534
Spisová značka: 26OdS/5/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Renáta Bajgerová, narodená: 13.10.1971, bytom: Lúčky 99, 072
34 Lúčky, právne zastúpená: JUDr. Jana Šepeľová - Advokátska kancelária, so sídlom: Námestie slobody 13/25, 066
01 Humenné o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol

Návrh o d m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 30.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K036535
Spisová značka: 26K/43/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Červený rak
3073/9, 040 01 Košice - Juh, IČO: 47 028 866, právne zastúpený: Advokátska kancelária SELTON legal s.r.o., so
sídlom Medená 24, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 50 001 019 o návrhu navrhovateľa: JUDr. Radoslav
Hajdúch, nar. 18.04.1972, bytom Krajná 498, 900 41 Rovinka na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: JUDr. Radoslav Hajdúch, nar. 18.04.1972, bytom Krajná
498, 900 41 Rovinka namiesto pôvodného veriteľa: Milan Trn, nar. 28.06.1951, bytom Topoľova 13, 811 04
Bratislava, do pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok u správcu pod č. T/1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, 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 prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
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.
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Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 30.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K036536
Spisová značka: 26K/6/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: FINEKOL, s.r.o., so sídlom: Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky, IČO:
36 508 144, zast.: JUDr. Gábor Száraz, advokát so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 41 986 491
proti dlžníkovi: EKOTRIM s.r.o., so sídlom: Trieda 1. Mája 2308/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 858 211 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: EKOTRIM s.r.o., so sídlom: Trieda 1. Mája 2308/2, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 46 858 211.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie, už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 30.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K036537
Spisová značka: 26K/19/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stará sladovňa Košice, s.r.o., so sídlom
Štúrova 33, 040 01 Košice, IČO: 36 782 467 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie
Štúrova 44, 040 01 Košice, značka správcu S1185 na jeho odvolanie takto
rozhodol
Návrh na odvolanie správcu podstaty
Poučenie:

zamieta.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 30.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K036538
Spisová značka: 5K/22/2019

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BLUE BOSON SE, so sídlom Heydukova
2138/1, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 216 465, právne zast.: BBLegal s.r.o., so sídlom
Páričkova 11, 821 08 Bratislava, IČO: 47 247 614
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
PATAGGS, s.r.o., so sídlom Mukačevská 10/4814, 080 01 Prešov, IČO: 36 494 674, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PATAGGS, s.r.o., so sídlom Mukačevská 10/4814, 080 01
Prešov, IČO: 36 494 674,
II.
Humenné,

ustanovuje správcu: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01

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 (prepracované znenie),
IV.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v 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),
V.
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; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 5K/22/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR).V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia prostredníctvom 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).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 30.4.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K036539
Spisová značka: 3OdK/86/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Daňová, nar. 24.11.1968, Podskalka 5903/96, 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: Iveta Daňová, nar. 24.11.1968, Podskalka 5903/96, 066 01
Humenné,
II.
42091373,

ustanovuje: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, Svidník 089 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.

ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, Svidník 089 01, IČO: 42091373, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.650/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 30.4.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K036540
Spisová značka: 3OdK/87/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Jakubová, nar. 08.03.1978, SNP 2517/33, 066 01
Humenné, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Zástupca
rozhodol
I.
Humenné,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lucia Jakubová, nar. 08.03.1978, SNP 2517/33, 066 01

II.

ustanovuje: JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, Prešov 080 01, IČO: 35514477,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, Prešov 080 01, IČO: 35514477, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č.646/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 30.4.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K036541
Spisová značka: 3OdK/88/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Dunová, nar. 17.04.1969, Podskalka 5208/79, 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: Oľga Dunová, nar. 17.04.1969, Podskalka 5208/79, 066 01
Humenné,
II.
42249384,

ustanovuje: JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, Prešov 080 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, Prešov 080 01, IČO: 42249384, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 643/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
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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 30.4.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K036542
Spisová značka: 3OdK/89/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Danka Čurejová, nar. 05.08.1974, Levočská 12, 064 01
Stará Ľubovňa, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Danka Čurejová, IČO: 52553833, s miestom
podnikania Levočská 346/12, 06401 Stará Ľubovňa, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov,
Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Danka Čurejová, nar. 05.08.1974, Levočská 12, 064 01 Stará
Ľubovňa,
II.
42031931,

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
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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: 42031931, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č. 637/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
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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 30.4.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K036543
Spisová značka: 4OdK/91/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Žigová, nar. 08.06.1964, trvale bytom Mlynská
228/3, 059 16 Hranovnica zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Žigová, nar. 08.06.1964, trvale bytom Mlynská 228/3, 059
16 Hranovnica,
II.
01 Prešov,

ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
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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.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu: JUDr. Ivana
Križová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 668/2020.
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
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
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i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Prešov, 30. apríla 2020
Okresný súd Prešov dňa 30.4.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K036544
Spisová značka: 5OdK/223/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Daňo, nar. 10.08.1992, trvale bytom 094 35
Jastrabie nad Topľou 122 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: Milan Daňo, nar. 10.08.1992, trvale bytom 094 35 Jastrabie nad
Topľou 122,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
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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 Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
644/2020.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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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 30.4.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K036545
Spisová značka: 2OdK/217/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bartolomej Kura, nar. 26.03.1967, Jastrabie nad Topľou
138, 094 35 Jastrabie 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: Bartolomej Kura, nar. 26.03.1967, Jastrabie nad Topľou 138,
094 35 Jastrabie nad Topľou,
II.
732 614,

ustanovuje: JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, IČO: 52

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
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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. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, IČO: 52 732 614, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 20.04.2020 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 652/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
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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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 30.4.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K036546
Spisová značka: 3OdK/90/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emil Mišariko, nar. 04.03.1985, Tvarožná 111, 059 71
Tvarožná, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Emil Mišariko, IČO: 51 884 879, s miestom podnikania 059
71 Tvarožná 111, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
II.
42227381,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Emil Mišariko, nar. 04.03.1985, Tvarožná 111, 059 71 Tvarožná,
ustanovuje: Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, Medzilaborce 06801, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, Medzilaborce 06801, IČO: 42227381, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 20.04.2020 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 669/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
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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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 30.4.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K036547
Spisová značka: 40OdK/209/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jaroslav Repka, nar. 26.1.1973, trvale bytom Kamenné
1058/20, 907 01 Myjava, 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 Repka, nar. 26.1.1973, trvale bytom Kamenné 1058/20, 907 01
Myjava.
II. Ustanovuje správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. so sídlom kancelárie Tatranská 300/8, 017 01 Považská
Bystrica, IČO 48 003 506, značka správcu S1765.
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
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tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 436/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky

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

33

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 30.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K036548
Spisová značka: 40OdK/211/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Andrej Švehla, nar. 15.11.1982, trvale bytom 916 42
Moravské Lieskové 671, 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 Andrej Švehla, nar. 15.11.1982, trvale bytom 916 42 Moravské Lieskové 671.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1582.
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
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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 439/2020.
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
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zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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.
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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. 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 30.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K036549
Spisová značka: 25K/24/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Nagyová, nar.
21.02.1966, Žihárec 147, 925 83 Žihárec, správcom ktorého je: JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie: Námestie
slobody 2, Skalica, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty správcu úpadcu: Eva Nagyová, nar.
21.02.1966, Žihárec 147, 925 83 Žihárec, tak ako bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 241/2019 zo dňa
13.12.2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.4.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K036550
Spisová značka: 28NcKR/4/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Fodran, nar. 28.06.1953, Hlavná 899/62,
922 41 Drahovce, správcom ktorého bol v konkurznom konaní: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11,
Trnava, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
II.
Poučenie:

Dlžníka, Pavol Fodran, nar. 28.06.1953, Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce, o d d l ž u j e .
Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
V období od 27.03.2020 do 30.04.2020 lehoty na podanie odvolania/sťažnosti neplynú (§ 2 ods. 1 v spojení s § 1
písm. a) zák.č. 62/2020 Z.z.).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.4.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K036551
Spisová značka: 25NcKR/4/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Opalek, nar. 16.05.1952, Viničná 6604/10,
919 34 Biely Kostol, ktorého správcom bol v konkurznom konaní: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so
sídlom kancelárie: Kollárová 34, Trnava, IČO: 36 669 415, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
Dlžníka, Ján Opalek, nar. 16.05.1952, Viničná 6604/10, 919 34 Biely Kostol,
oddlžuje.
II.
Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
V období od 27.03.2020 do 30.04.2020 lehoty na podanie odvolania/sťažnosti neplynú (§ 2 ods. 1 v spojení s § 1
písm. a) zák.č. 62/2020 Z.z.).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.4.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K036552
Spisová značka: 36NcKR/3/2020
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Horváthová, nar. 17.05.1982, Nová Ves
2217/2, 929 01 Dunajská Streda, adresa na doručenie: Bohelov 71, 929 01 Dunajská Streda, správcom ktorého bol v
konkurznom konaní: JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica, o návrhu na
povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.

Dlžníka, Lucia Horváthová, nar. 17.05.1982, Nová Ves 2217/2, 929 01 Dunajská Streda, o d d l ž u j e .

II.

Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
V období od 27.03.2020 do 30.04.2020 lehoty na podanie odvolania/sťažnosti neplynú (§ 2 ods. 1 v spojení s § 1
písm. a) zák.č. 62/2020 Z.z.).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.4.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K036553
Spisová značka: 25K/13/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOME SLOVAKIA,
s.r.o., IČO: 36 253 251, Štúrova 567/30, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.:
Sro, vl. č. 13972/T, správcom ktorého je: LawService Recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Pribinova 381/23, 920 01
Hlohovec, o návrhu na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: VD AMOS, družstvo, so sídlom Frýdecká 157/249,
Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 00 490 032 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: SOME Jindřichův
Hradec s.r.o., Jarošovská 1267, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 62 508 831, v rozsahu
pohľadávok vo výške 138.117,23 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. 105 a 107.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
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počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
V období od 27.03.2020 do 30.04.2020 lehoty na podanie odvolania/sťažnosti neplynú (§ 2 ods. 1 v spojení s § 1
písm. a) zákona č. 62/2020 Z.z.).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.4.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K036554
Spisová značka: 28K/14/2017
-146
OZNAM
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROFITECH Trnava,
spol. s r.o., so sídlom 919 01 Košolná 6, IČO: 36 720 291, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vl. č. 19434/T, podľa ustanovenia § 42 ods. 5 Z. č. 7/2005 Z. z., z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň
09.06.2020 o 8.30 hod, ktorá sa uskutoční v budove Okresného súdu Trnava, Hlavná ulica č. 49, Trnava, miestnosť
číslo 243, s týmto programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 Z. č. 7/2005 Z. z.
3. Rôzne, Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne úradne overené poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie
podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie
rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na schôdzi veriteľov, Podpis oprávnenej osoby
veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
V prípade, že sa na schôdzu veriteľov nedostaví žiadny z veriteľov úpadcu oprávnený na schôdzi
hlasovať a teda schôdza veriteľov návrh na nového správcu neschváli, súd ustanoví správcu bez návrhu schôdze
veriteľov (§ 42 ods. 5 ZKR), a to na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov
schválených ministerstvom.
V Trnave dňa 30.04.2020
JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.4.2020
JUDr. Katarína Poláková, Sudca
K036555
Spisová značka: 23K/15/2014

OZNAM
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok na majetok úpadcu: Anita
Csibová, nar. 19.03.1981, Leninova 58/90, 925 22 Veľké Úľany, podľa ustanovenia § 42 ods. 5 Z. č. 7/2005 Z. z., z v
o l á v a schôdzu veriteľov na deň 09.06.2020 o 9:00 hod, ktorá sa uskutoční v budove Okresného súdu Trnava,
Hlavná ulica č. 49, Trnava, miestnosť číslo 243, s týmto programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 Z. č. 7/2005 Z. z.
3. Rôzne, Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne úradne overené poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie
podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie
rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na schôdzi veriteľov, Podpis oprávnenej osoby
veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
V prípade, že sa na schôdzu veriteľov nedostaví žiadny z veriteľov úpadcu oprávnený na schôdzi
hlasovať a teda schôdza veriteľov návrh na nového správcu neschváli, súd ustanoví správcu bez návrhu schôdze
veriteľov (§ 42 ods. 5 ZKR), a to na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov
schválených ministerstvom.
V Trnave dňa 30.04.2020
JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.4.2020
JUDr. Katarína Poláková, Sudca
K036556
Spisová značka: 5K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: E - M O N T, s.r.o., so sídlom:
Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok, IČO: 36395587 uznesením 5K/19/2016-243 zo dňa 4.3. 2020 povolil vstup
nového veriteľa: Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská
energetika Obchod, a. s.), so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika Holding, a.s., (do 31.12.2018 pod obchodným menom
Stredoslovenská energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v rozsahu postúpenej
pohľadávky v celkovej výške 1.415,05 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 16/1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 27.3. 2020.
Okresný súd Žilina dňa 30.4.2020
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K036557
Spisová značka: 9K/4/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TD improve, s.r.o., so sídlom Cesta k
lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom
kancelárie Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Potvrdzuje

prevod pohľadávok veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Finančné riaditeľstvo, so sídlom
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Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, a to vo výške: 960 eur; 1.651,46 eur; 1.016,43 eur; 994,44
eur; 1.907,47 eur a 878,42 eur; 45 eur; spolu vo výške 7.453,22 eur, vedených v konečnom zozname pohľadávok
pod číslami 32 až 37 a 71, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005.
Veriteľovi - Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Finančné riaditeľstvo, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

Okresný súd Žilina dňa 30.4.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K036558
Spisová značka: 9K/11/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MEDVE LM, s. r. o., so sídlom M. Pišúta
4010, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 050 038, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, značka
správcu: S1436, takto
rozhodol
Poukazuje
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500 eur na
účet správy podstaty.
Upravuje
učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila úpadcovi na účet správy podstaty
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500 eur, zložený na účet Okresného súdu
Žilina dňa 20.11.2019, vedený pod položkou registra 35/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z./.
Okresný súd Žilina dňa 30.4.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K036559
Spisová značka: 9K/8/2019
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.I.B., spol. s r.o., so sídlom ul. A.
Kmeťa 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 605 303, správcom ktorého je: LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, značka správcu: S 1388, takto
rozhodol
Poukazuje
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500 eur na
účet správy podstaty.
Upravuje
učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila úpadcovi na účet správy podstaty
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500 eur, zložený na účet Okresného súdu
Žilina dňa 06.09.2019, vedený pod položkou registra 27/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z./.

Okresný súd Žilina dňa 30.4.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K036560
Spisová značka: 7K/12/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POKROK, výrobné družstvo, Žilina, so
sídlom M. R. Štefánika 107, 010 01 Žilina, IČO: 00 168 022, správcom ktorého je: Mgr. Štefan Krnáč, Osloboditeľov
28, 02801 Brezovica, značka správcu S1641, v časti o návrhu navrhovateľa: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, na povolenie vstupu do konkurzného konania, takto
rozhodol
Povoľuje navrhovateľovi Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467,
vstup do konania namiesto veriteľa Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,
IČO: 36 403 008, v rozsahu pohľadávok, ktoré prešli v rámci vloženia časti podniku tohto veriteľa na navrhovateľa, a
to vo výške: 3 eur; 3 eur; 3 eur; 3 eur; 10 eur; 10 eur; 3,60 eur; 10 eur; spolu vo výške 45,60 eur, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod číslami 32 až 39.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
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Okresný súd Žilina dňa 30.4.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K036561
Spisová značka: 4OdK/268/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenko Kováč, nar. 16. 12. 1961, trvale bytom
P.O. Hviezdoslava 2/822, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Zdenko Kováč, s miestom
podnikania: P.O. Hviezdoslava 2/822, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44338261, ktorého právne zastupuje Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Bratislava, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Zdenko Kováč, nar. 16. 12. 1961, trvale bytom P.O. Hviezdoslava
2/822, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Zdenko Kováč, s miestom podnikania: P.O.
Hviezdoslava 2/822, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44338261.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1255.

Ustanovuje správcu: Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, zn.:

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici, s tým, že
lehota na odvolanie neplynie do 30.04.2020 (§ 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 1 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
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
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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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.04.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K036562
Spisová značka: 4OdK/269/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomíra Nôtová, nar. 21. 09. 1958, trvale bytom
Železničná 31/133, 979 01 Čerenčany, adresa na doručovanie: Stavbárov 2A, 979 01 Rimavská Sobota, ktorého
právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomíra Nôtová, nar. 21. 09. 1958, trvale bytom Železničná
31/133, 979 01 Čerenčany, adresa na doručovanie: Stavbárov 2A, 979 01 Rimavská Sobota.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, zn.: S1719.
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, s tým, že
lehota na odvolanie neplynie do 30.04.2020 (§ 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 1 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). 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.
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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 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.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 30.04.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K036563
Spisová značka: 4OdK/270/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dalibor Brhlík, nar. 04. 02. 1965, trvale bytom
Nálepkova 1186/3, 977 01 Brezno, podnikajúci pod obchodným menom: Dalibor Brhlík, s miestom podnikania:
Nálepkova 1186/3, 977 01 Brezno, IČO: 44819501, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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: Dalibor Brhlík, nar. 04. 02. 1965, trvale bytom Nálepkova 1186/3, 977
01 Brezno, podnikajúci pod obchodným menom: Dalibor Brhlík, s miestom podnikania: Nálepkova 1186/3, 977 01
Brezno, IČO: 44819501.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1614.

Ustanovuje správcu: Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.:

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici, s tým, že
lehota na odvolanie neplynie do 30.04.2020 (§ 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 1 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

52

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

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 30.04.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K036564
Spisová značka: 4OdK/271/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Štubniak, nar. 13. 02. 1977, trvale bytom
267 Strelníky, 976 55 Strelníky, podnikajúci pod obchodný menom: Rudolf Štubniak, s miestom podnikania: 267
Strelníky, 976 55 Strelníky, IČO: 40488764, 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Rudolf Štubniak, nar. 13. 02. 1977, trvale bytom 267 Strelníky, 976 55
Strelníky, podnikajúci pod obchodný menom: Rudolf Štubniak, s miestom podnikania: 267 Strelníky, 976 55
Strelníky, IČO: 40488764.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Martina Klačanová, so sídlom kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974
01 Banská Bystrica, zn.:S1925.
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, s tým, že
lehota na odvolanie neplynie do 30.04.2020 (§ 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 1 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.04.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K036565
Spisová značka: 4OdK/272/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomíra Záslavová, nar. 05. 11. 1954, trvale
bytom Podlavická cesta 2086/46, 974 09 Banská Bystrica, 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: Ľubomíra Záslavová, nar. 05. 11. 1954, trvale bytom Podlavická cesta
2086/46, 974 09 Banská Bystrica.
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Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marína Zacharová, so sídlom so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01
Banská Bystrica, zn.:S1953.
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, s tým, že
lehota na odvolanie neplynie do 30.04.2020 (§ 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 1 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.04.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K036566
Spisová značka: 4K/2/2020
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania

Spisová značka: 4K/2/2020
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451 zast.
Matejka & Haluška s.r.o., so sídlom Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 257 415
proti
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dlžníkovi: ALUokno, spol. s r.o., so sídlom Š. Moysesa 441/56, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 053 929
o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Vám oznamuje, že termín pojednávania určený na deň 11. mája 2020 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie
je zrušený.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.05.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca

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

60

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

K036567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holeš Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradská 13848 / 140B, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1991
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/342/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/342/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Jakub Holeš, nar. 30.12.1991, Hradská 13848/140B,
821 07 Bratislava (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 08.03.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so správcom dňa 06.11.2019, ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podlieha
konkurzu v súlade s ust. § 167h ZKR, avšak výťažok získaný speňažením konkurznej podstaty ani len nepokryl
náklady konkurzu podľa ust. § 167t ZKR.
Na základe uvedených skutočností správca konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR, konkurz
vedený na majetok Dlžníka končí, a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Jakub Holeš, nar.
30.12.1991, Hradská 13848/140B, 821 07 Bratislava, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jakub Holeš, nar. 30.12.1991, Hradská
13848/140B, 821 07 Bratislava, občan SR, vedený Okresným súdom Bratislava I, pod sp. zn. 37OdK/342/2019
zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K036568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROSACO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 17, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 315 091
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8K/2/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: ROSACO, s.r.o. so sídlom Trenčianska 17,
821 09 Bratislava, IČO: 47 315 091, v súlade s ustanovením § 28 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:
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 15.018,57 €,
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 2.784,72 €,
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 827,24 €,
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 62.549,29 €,
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 1.164,08 €,
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 896,49 €,
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 2.148,48 €,
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 58.940,- €,
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 2.208,35 €,
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 2.373,22 €,
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 2.302,05 €,
- AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava , IČO: 47 240 377 v celkovej prihlásenej sume 1.954,20 €.

V Bratislave, dňa 04.05.2020
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K036569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROSACO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 17, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 315 091
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: ROSACO, s.r.o. so sídlom Trenčianska 17,
821 09 Bratislava, IČO: 47 315 091, v súlade s ustanovením § 28 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:
- UR P6 s. r. o., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 881 267 v celkovej prihlásenej sume 335,79 €,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

62

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

- UR P6 s. r. o., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 881 267 v celkovej prihlásenej sume 159,82 €.

V Bratislave, dňa 04.05.2020
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K036570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 17 / 0, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 404 116
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/68/2018 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/68/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Veriteľ: Slovenská republika v zast. Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, Bratislava, IČO: 17 331 927
Prihláška pohľadávky v celkovej sume: 3 781,00 Eur, doručená dňa 20.05.2019
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Bratislave, dňa 04.05.2020
JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka

K036571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 17 / 0, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 404 116
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/68/2018 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/68/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 424995000011
Prihláška pohľadávky v celkovej sume: 60,00 Eur, doručená dňa 30.04.2020
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Bratislave, dňa 04.05.2020
JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka

K036572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vernerová Agáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MČ Vrakúňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/65/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/65/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Agáta Vernerová, nar. 25.03.1972, MÚ Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07
Bratislava, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu
8OdK/65/2020 S1357 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od
09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy
elektronickej pošty karaskova@akmisik.sk.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K036573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vernerová Agáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MČ Vrakúňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/65/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/65/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Agáta Vernerová, nar. 25.03.1972, MÚ Vrakuňa,Šíravská 7, 821 07
Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok
iným veriteľom nasledovne:
banka: Tatra banka, a.s.
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číslo účtu: IBAN SK92 1100 0000 0029 1063 5362
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom a meno a priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K036574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Rástočná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 225, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/17/2020-S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/17/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 8OdK/17/2020 zo dňa 10.02.2020 zverejneným
v Obchodnom vestníku č.44/2020 dňa 04.03.2020 bola JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom kancelárie:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovená za správcu dlžníka : Andrea Rástočná, nar.: 16.08.1970,
Plavecký Štvrtok 225, 900 68 Plavecký Štvrtok.
V zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiadny majetok, ktorý by tvoril konkurznú podstatu podľa §
167h ZKR.

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K036575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vernerová Agáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MČ Vrakúňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/65/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/65/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Agáta Vernerová, nar. 25.03.1972, MÚ Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 8OdK/65/2020 zo dňa 23.03.2020 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 Agáta Vernerová, date of birth 25th. March 1972, residency
at MÚ Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Bratislava I, No. 8OdK/65/2020 dated on 23th March 2020, the bankruptcy was
declared on the Debtor‘s estate.
JUDr. Oľga Karásková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1357 (ďalej aj ako „správca“), bol uznesením ustanovený do funkcie správcu úpadcu.
JUDr. Oľga Karásková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of
the trustee S 1357 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 70/2020 dňa 09.04.2020.
Dňom 10.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 70/2020 on 9th April
2020. Bankruptcy was declared on 10th April 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 (§ 167a ods. 3 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 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
Journal shall be considered.
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
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Oľga Karásková, správca,
so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
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 on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: JUDr. Oľga
Karásková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 11.04.2020.
The date 11th April 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. 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. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to Art. 54 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the
Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Oľga Karásková, správca
JUDr. Oľga Karásková, trustee

K036576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Mezey
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 2769/12, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1959
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/348/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/348/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Insolvency k.s., so sídlom Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, správca dlžníka Ladislav Mezey, bytom Magurská
2769/12, 831 01 Bratislava, dátum nar.: 16.02.1959, týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa
neprihlásil žiaden veriteľ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
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K036577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kohútová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 1357/70, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/53/2020 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/53/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marian Mikuš, správca konkurznej podstaty úpadcu Mária Kohútová, nar. 10.09.1957, Vajnorská 1357/70,
831 04 Bratislava - Nové Mesto, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení v spojení s § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, v
pracovných dňoch v čase určenom po dohode so správcom na tel. čísle 0948/237 434. Žiadosti o nahliadnutie do
správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu alebo do elektronickej poštovej
schránky mikus@skpmikus.sk.
Ing. Marian Mikuš, správca

K036578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kohútová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 1357/70, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/53/2020 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Marian Mikuš, správca dlžníka: Mária Kohútová, nar. 10.09.1957, Vajnorská 1357/70, 831 04 Bratislava Nové Mesto, týmto v zmysle ust. § 167l ods.5 s § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý možu veritelia skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo VÚB, a.s.. Číslo účtu IBAN: SK86 0200 0000 0038 4252 5456. Správa pre
prijímateľa: 27OdK/53/2020 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej
pohľadávky.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Ing. Marian Mikuš, správca

K036579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kohútová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 1357/70, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/53/2020 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/53/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
Mária Kohútová, nar. 10.09.1957, Vajnorská 1357/70, 831 04 Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „úpadca“)
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27OdK/53/2020 zo dňa 13.02.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 82/2020 dňa 29.04.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Marian Mikuš, správca, Ďumbierska 3F, 831 01
Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 27OdK/53/2020. Ak veriteľ doručí 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 s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky a f) podpis (§ 29 ods.1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
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 referečný 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 preukázajúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku
v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods.7 ZKR). Veriteľ,
ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku ( § 29 ods.8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží
súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods.1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci,
k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky
súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne, v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá (§15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade
s Nariadením Európskeho Parlamentu a Radu (EÚ) č.848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Mária Kohútová, nar. 10.09.1957, Vajnorská 1357/70, 831 04 Bratislava - Nové
Mesto (hereinafter referred to as “debtor“) we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Bratislava I, No. 27OdK/53/2020 dated 13th February 2020 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt´s estate. This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial bulletin of No.
82/2020 on 29th April 2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuralization 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 to the bankruptcy
trustee to the address: Ing. Marian Mikuš, správca, Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, Slovak Republic to the No.
27OdK/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 registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
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the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 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. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
Ing. Marian Mikuš, správca
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K036580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Sokolovce 13, 080 01 Šarišské Sokolovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/21/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/21/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, správca dlžníka: Peter
Stanislav, nar. 6.6.1959, bytom 080 01 Šarišské Sokolovce 13, v konaní vedenom Okresným súdom Bratislava
I pod sp. zn. 27OdK/21/2020 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že ku dňu 04.05.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná
podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K036581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Putnoky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 3574/25, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/36/2020 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/36/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Karol Kovár so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava ustanovený
v konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod sp.zn. 8 OdK/36/2020 vo veci vyhláseného konkurzu
navrhovateľa – dlžníka Marek PUTNOKY, nar. 29.12.1990, Šancová 3574/25, 831 04 Bratislava , v zmysle
ust. § 167l ods.3 ZKR oznamuje, že mu boli po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, doručené prihlášky nasledovných veriteľov :

3. Tatra banka, a.s.. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, prihlásila prihláškou
nezabezpečenú pohľadávku, doručenú Správcovi poštou dňa 28.04.2020 vo výške 2.116,67 Eur.

4. PRIVAT debt s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec IČO :45 322 571 prihlásil prihláškou nezabezpečenú
pohľadávku, doručenú Správcovi 04.05.2020 elektronickou poštou v celkovej sume vo výške 159,19 Eur.

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

73

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

Pohľadávky veriteľov boli v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Karol Kovár, správca

K036582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Putnoky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 3574/25, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/36/2020 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/36/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Úpadca nemá žiadny majetok.

K036583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Putnoky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 3574/25, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/36/2020 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/36/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty
Úpadca nemá žiadny majetok.

K036584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JCAB TRANS a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrebienku 16 / 0, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 681 373
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/66/2019 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/66/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8K/66/2019 zo dňa 13.02.2020, ktoré bolo uverejnené v
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Obchodnom vestníku č. OV 52/2020 zo dňa 16.03.2020 (účinky vyhlásenia – 17.03.2020), značka záznamu:
K023400, bol na majetok dlžníka – JCAB TRANS a.s. so sídlom: Na Hrebienku 16, 811 02 Bratislava, IČO: 47
681 373 (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bol som ustanovený do funkcie správcu.
JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu JCAB TRANS a.s. so sídlom: Na Hrebienku 16, 811 02 Bratislava, IČO: 47
681 373, týmto v zmysle § 34 ods. 1 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvolávam prvú
schôdzu veriteľov na deň 19.06.2020 so začiatkom o 11.00 hod (prezentácia veriteľov sa uskutoční od 10:50 hod)
v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, 2. poschodie.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania a majetku úpadcu
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 a 37 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR")
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Iné
6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť
na schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných veriteľov.
UPOZORNENIE:
V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
číslo OLP/2732/2020 zo dňa 24.03.2020, ktoré je účinnné od 25.03.2020 od 00.00 hod do odvolania, podľa
ktorého je všetkým osobám zakázané vychádzať a pohybovať sa na varejnosti bez prekrytia horných
dýchacích ciest (napríklad rúškom, šálom, šatkou, atď.) a Opatrením Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020, ktoré je
účinnné od 30.03.2020 od 6.00 hod do odvolania, bude v prípade platnosti a účinnosti ktoréhokoľvek z
týchto opatrení v čase konania schôdze veriteľov (t.j. v prípade ak nebudú do konania schôdze veriteľov
obe tieto opatrenia odvolané) umožnený vstup do priestorov kancelárie správcu len osobám s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúškom, šálom, šatkou, atď.).
Správca úpadcu zároveň v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Sloveskej republiky pri
ohrození verejného zdravia číslo OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020, ktoré je účinnné od 30.03.2020 od 6.00
hod do odvolania v prípade platnosti a účinnosti tohto opatrenia v čase konania schôdze veriteľov (t.j. v
prípade ak nebude do konania schôdze toto opatrenie odvolané) zabezpečí pri vstupe do kancelárie
správcu, resp. vstupe do zasadacej miestnosti, dezinfekciu na ruky, ktorú budú učastníci schôdze
povinní si aplikovať na ruky pred vstupom do priestorov zasadacej miestnosti.
Všetci účastníci schôdze (veritelia a ich zástupcovia) budú povinní dodržiavať vyššie uvedené hygienické
opatrenia.
V Bratislave, 04.05.2020
JUDr. Peter Vrábel, správca

K036585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maras Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1970
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Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/482/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/482/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Pavol Maras, nar.: 29.07.1970, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10A,
831 06 Bratislava, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa Generali Poisťovňa a.s., so sídlom Lamačská cesta č. 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709
332, ktorá bola do kancelárie správcu doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Prihláška č. 1:
Istina:

322,70 €

Celková suma:

322,70 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K036586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Sasková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/428/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/428/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1441,
správca dlžníka Jana Sasková, nar. 06.08.1960, trvale bytom Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava, týmto v
zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje všetkým účastníkom
konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 04.05.2020 do kancelárie správcu doručená
prihláška pohľadávky veriteľa Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, v
celkovej prihlásenej sume vo výške 305,10 €. Prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Bratislave, dňa 04.05.2020
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca
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K036587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Denisa Sabolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iľjušinova 1046/14, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1974
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/224/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/224/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Mgr. Denisa Sabolová, nar. 03.11.1974,
bytom Iľjušinova 1046/14, 851 01 Bratislava, týmto oznamuje, že šetrením majetkových pomerov úpadcu bol
zistený nehnuteľný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu zapísaný Okresným úradom Bratislava,
okres Bratislava V, obec Bratislava – mestská časť Petržalka, katastrálne územie Petržalka: na liste vlastníctva č.
2733.

* úpadca si uplatňuje nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v súlade s ust. § 166d ods. 2 druhá veta ZKR
* zabezpečený veriteľ si pohľadávku do konania neprihlásil

§ 167k ods. 6 ZKR: “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”.
Správca týmto vyzýva veriteľov na zloženie preddavku vo výške 500,- Eur na účely vyhotovenia znaleckého
posudku. Preddavok je potrebné zložiť na číslo účtu IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647, poznámka:
preddavok_Sabolová, a to do 7 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku.
Správca zároveň zložiteľa preddavku žiada, aby ho kontaktoval na čísle: 0903 898 794.

V Bratislave, dňa 04.05.2020
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K036588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herbergerová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2970/88 88, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/448/2019 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/448/2019
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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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.10.2019, sp. zn.: 8OdK/448/2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 23.10.2019 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Klaudia
Herbergerová, nar. 12.2.1982, trvale bytom Kopčianska 2970/88, 851 01 Bratislava, štátna občianka SR
(ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 8OdK/448/2019 a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Natália Trubanová, správca, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, zn. správcu: S 1911 (ďalej len ,,Správca“).
V zmysle ustanovenia 167v 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, že správca bez zbytočného odkladu po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia 166i ods. 1 ZKR platí, že Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, 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 ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko Správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. 4.5.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení
ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou zverejnenia o
všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 73/2020 zverejnená dňa 16.4.2020), Správca týmto v súlade s
ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Klaudia Herbergerová, nar.
12.2.1982, trvale bytom Kopčianska 2970/88, 851 01 Bratislava, štátna občianka SR sa KONČÍ, nakoľko
zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
V Bratislave, dňa 4.5.2020
JUDr. Natália Trubanová, správca

K036589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Lavrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/110/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/110/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Juraj Lavrovič, nar. 02.11.1984, trvale bytom Ulica Márie Terézie 3145/36,
908 51 Holíč, podnikajúceho pod obchodným menom Juraj Lavrovič - J&Tstav, IČO: 47 195 223, s miestom
podnikania Ulica Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť na
bankový účet č. SK26 0900 0000 0050 5239 1587 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 od. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka

K036590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Lavrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/110/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/110/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Juraj Lavrovič, nar. 02.11.1984, trvale bytom Ulica Márie Terézie 3145/36,
908 51 Holíč, podnikajúceho pod obchodným menom Juraj Lavrovič - J&Tstav, IČO: 47 195 223, s miestom
podnikania Ulica Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v pracovných dňoch – pondelok až
piatok v úradných hodinách od 08:00- 12:00 a 13:00-15:00. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 0902
559 595.

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka

K036591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Lavrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/110/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/110/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

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

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka : Juraj Lavrovič,
nar. 02.11.1984, trvale bytom Ulica Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč, Slovenská republika,
podnikajúceho pod obchodným menom Juraj Lavrovič - J&Tstav, IČO: 47 195 223, s miestom podnikania
Ulica Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč, (ďalej len „dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Trnava, číslo konania: 25OdK/110/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Juraj Lavrovič, born 2nd of November 1984, Ulica Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč,
Slovak Republic, doing businees under a trade name Juraj Lavrovič - J&Tstav, IČO: 47 195 223, place of
business Ulica Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that
with the resolution of the District Court in Trnava No. 25OdK/110/2020 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.04.2020. Dňom
28.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
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This resolution of the District Court in Trnava was published in the Commercial Report (Bulletin) on 27th of April
2020. Bankruptcy was declared on 28th of April 2020.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením
konkurzu sa dlžník stáva dlžníkom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na dlžníka začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Adam Puškár – správca, so sídlom Povodská
cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Adam Puškár – the trustee, Povodská
cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti , inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
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určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee. The registration has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking
of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has
to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in EURO. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom
tlačive, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú obsahovať znalecký posudok (nepeňažné
pohľadávky) sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or not contain an expert opinion (non-financial claim) not be considered as
claims in the bankruptcy. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to ammend or to
correct the incorect or the incomplete registration.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie
prihlášok a vzory iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava
zo dňa 16.04.2020 č.k. 25OdK/110/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 27.04.2020, dňom
28.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok : Juraj Lavrovič, nar. 02.11.1984, trvale bytom Ulica Márie
Terézie 3145/36, 908 51 Holíč, Slovenská republika, podnikajúceho pod obchodným menom Juraj Lavrovič
- J&Tstav, IČO: 47 195 223, s miestom podnikania Ulica Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč. V zmysle
Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Adam
Puškár – správca, so sídlom Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika k číslu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania 25OdK/110/2020. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju
pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s
článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak
ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: i.
meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa; ii. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku
ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný; iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok,
úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková
výška vzniknutého úroku; iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky
pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje; v. povaha pohľadávky; vi. skutočnosť, či
sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho; vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s
pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na
ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola
pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a viii.
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní. K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových
dokumentov. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Pohľadávky možno prihlasovať
v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom
môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v ktorom sa začalo konanie,
alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z
úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný
členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.

Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Trnava from 16th of April 2020, file No.
25OdK/110/2020. This resolution of the District Court in Trnava was published in the Commercial Report (Bulletin)
on 27th of April 2020. Bankruptcy was declared on 28th of April 2020. The bankruptcy was declared on the estate
of debtor Juraj Lavrovič, born 2nd of November 1984, Ulica Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč, Slovak
Republic, doing businees under a trade name Juraj Lavrovič - J&Tstav, IČO: 47 195 223, place of business Ulica
Márie Terézie 3145/36, 908 51 Holíč. According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to
lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to
the bankruptcy trustee to the JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovak
Republic to the file No. 25OdK/110/2020. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may
lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear
the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor
lodge its claims another way, application must contain dates below: i. the name, postal address, e-mail address, if
any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. the amount of the claim,
specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it
became due, if different; iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual
nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; iv. if costs
incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of
those costs; v. the nature of the claim; vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such
a claim; vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets
are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and viii. whether any set-off is claimed and, if so, the
amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which
they arose and the amount net of set-off claimed. The standard claims form shall be accompanied by copies of
any supporting documents. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange
rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court,
the insolvency practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the
official language of the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that
Member State, in the official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings
have been opened, or in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member
State shall indicate whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for
the purpose of the lodging of claims.

JUDr. Adam Puškár

správca dlžníka

trustee of the bankrupt

K036592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mrnka Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Botanická 5635 / 29, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/323/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/323/2019
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: Karol Mrnka, nar. 22.07.1978, bytom Ulica Botanická 5635/29, 917 08 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 04.05.2020
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K036593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Saliby 84102, 841 02 Horné Saliby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/272/2019 S1869
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
25OdK/272/2019
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: Ľudovít Polák, nar. 23.08.1988, bytom 925 03 Horné Saliby 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 04.05.2020
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K036594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wontszemű Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vladimíra Clementisa 7685/79, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/8/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/8/2020
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: Richard Wontszemű, narodený 16.01.1976, trvale bytom Ulica Vladimíra Clementisa 7685/79,
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 04.05.2020
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K036595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simó Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Doba 925 / 14, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/101/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/101/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Všeobecná konkurzná podstata
Majetok

Zápis
súpisu

do Súpisová
hodnota v mene
€
Súpisová
Opis majetku
Deň zápisu Dôvod 39,00
zložka číslo 1
zápisu
Pozemok CKN parcelné číslo 874/210, druh pozemku: záhrada, o výmere 42 m², 04.05.2020 §
167h
umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 3088, pre katastrálne
ZKR
územie:
Kráľová
nad
Váhom,
vo
výške
podielu
1/2
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 21 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 874/211, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 04.05.2020 §
167h 23,00
zložka číslo 2 výmere 25 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 3088,
ZKR
pre katastrálne územie: Kráľová nad Váhom, vo výške podielu 1/2 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 12,5 m2)

K036596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Slezák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Staničná 5886/3, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1962
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/275/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/275/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Milan Slezák, narodený 25.02.1962, trvale bytom Ulica Staničná 5886/3, 917 08
Trnava, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Milan Slezák, narodený 25.02.1962, trvale bytom Ulica
Staničná 5886/3, 917 08 Trnava, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K036597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Franta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica gen. Goliána 6005/9, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/368/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/368/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Erik Franta, narodený 21.10.1991, trvale bytom
Ulica gen. Goliána 6005/9, 917 02 Trnava, IČO: 50 360 574, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 3.
kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky,
bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 31/2020 dňa 14.02.2020 pod položkou K013967.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 3. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
Bližšie informácie možno získať telefonicky na tel. č.: +421 903 934 745, príp. mailom na adrese:
erikfranta2@gmail.com.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou doručenou na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Erik Franta - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným
v súpise všeobecnej podstaty.
Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: 2614470583/1100 (IBAN: SK82
1100 0000 0026 1447 0583) vedený v Tatra banke, a.s. v lehote 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 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 16.00 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) 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: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., 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 a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie 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 odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 01.05. 2020, JUDr. Peter Ondreička, správca

K036598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jolana Kollerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého č. 873/8, 925 72 Selice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/123/2020 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/123/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu a informácia pre veriteľov
JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Jolana Kollerová, nar. 18.05.1950, bytom 925 72 Selice - Hollého č.
873/8, týmto oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že:
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu
správcom podpísaný výpis zo správcovského spisu na adrese Kancelárie správcu: Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v úradných hodinách: pondelok až piatok od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 15.00 hod. a to
v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov a tiež o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese správcu alebo telefonicky na č.t. 00421 33 7733751, príp. na e-maile: s.volar@v-invest.sk.
b) v súlade s ust. čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, všetci známi veritelia úpadcu,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách EÚ, sú
súčasne touto cestou informovaní o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Jolana Kollerová, nar. 18.05.1950,
bytom 925 72 Selice - Hollého č. 873/8.
Svoje nároky - pohľadávky si môžu prihlásiť v zákonnej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
V Piešťanoch dňa 04.05.2020
JUDr. Stanislav Volár,správca
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K036599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filomén Daniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klčovany 262, 919 08 Boleráz
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/409/2019 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/409/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 36OdK/409/2019 zo dňa 23.1.2020 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Filomén Daniš, nar. 27.10.1970, bytom 919 08 Boleráz, Klčovany 262. Okresný súd Trnava ďalej
uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Juraja Dragúna, so sídlom
kancelárie: Potočná 15, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2020 dňa 29.1.2020.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Filomén Daniš, nar. 27.10.1970, bytom 919 08 Boleráz, Klčovany 262,
sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Juraj Dragún
správca

K036600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirgová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 7972/60B, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/44/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/44/2020
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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lehoty

Správkyňa dlžníka Dana Mirgová, nar. 05.07.1976, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60B, 917 02 Trnava, týmto
oznamujem v súlade s ust. § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení, že
som zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávku doručenú mi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
poradové číslo pohľadávky I3
veriteľ:
Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava
prihlásená suma: 20 080,40 EUR
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K036601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Julián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Staničná 5886 / 1, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/116/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/116/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Julián Blažek, nar. 09.07.1985, trvale bytom Staničná 5886/1, 917 08 Trnava (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K036602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Julián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Staničná 5886 / 1, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/116/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/116/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Julián Blažek, nar. 09.07.1985, trvale bytom Staničná 5886/1, 917 08 Trnava (ďalej len „Dlžník“),
v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K036603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Julián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Staničná 5886 / 1, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/116/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/116/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
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(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Julián Blažek, nar.: 09.07.1985, trvale bytom Staničná 5886/1, 917 08 Trnava (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trnava dňa 17.04.2020, sp. zn. 25OdK/116/2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 80/2020 dňa 27.04.2020 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001
Hlohovec, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Julián Blažek, born on 09.07.1985, with permanent address at Staničná 5886/1, 917 08
Trnava (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Trnava of 17.04.2020, ref. No. 25OdK/116/2020 published in the Commercial report No. 80/2020 of 27.04.2020
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Pribinova 381/23,
92001 Hlohovec, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to
as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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
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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).
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.
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Hlohovec, dňa 30.04.2020
Hlohovec, on 30.04.2020
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K036604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Zelenáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovo 800, 925 01 Matúškovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/269/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/269/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEC: Oznam správcu
Na podanie č. 86/2019 pod č. K037283 zo dňa 06.05.2019 sa neprihliada.

V Dun.Strede, 04.05.2020

K036605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 663/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/118/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/118/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Lakatoš, nar. 28.07.1980, bytom
Šrobárova ulica 663/3, 917 01 Trnava oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod do
12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle 0911 780119 alebo e-mailom na
obartosovic@gmail.com.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca
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K036606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 663/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/118/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/118/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Lakatoš, nar. 28.07.1980, bytom
Šrobárova ulica 663/3, 917 01 Trnava oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod do
12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle 0911 780119 alebo e-mailom na
obartosovic@gmail.com.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K036607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Zelenáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovo 800, 925 01 Matúškovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/269/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/269/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka Marcela
Zelenáková, nar. 24.2.1971, Matúškovo 800, 925 01 Matúškovo v konkurznom konaní č. 25OdK/269/2018, týmto
oznamujem všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa
17.04.2020 prihláška veriteľa Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava , IČO : 31 383408
celkovej výške 2.565,07 eur. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR bola dňa 17.04.2020
prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 45 .
V Dun.Strede, 04.05.2020
JUDr. Marieta Katona - správca

K036608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Lubinszký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. corvina 1580/5, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
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Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/109/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/109/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Roland Lubinszký , nar.01.01.1984, bytom M.
Corvina 1580/5, 932 01 Veľký Meder oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod do
12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle 0911 780119 alebo e-mailom na
obartosovic@gmail.com.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K036609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Lubinszký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. corvina 1580/5, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/109/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/109/2020
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

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej Roland Lubinszký , nar.01.01.1984, bytom M. Corvina 1580/5,
932 01 Veľký Meder oznamuje (ďalej aj ako len „dlžník“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 36OdK/109/2020 -12 zo dňa 24.04.2020,
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

Mgr. Ondrej Bartošovič as the bankruptcy trustee of the debtor Roland Lubinszký, born on 01.01.1984,
residence at M. Corvina 1580/5, 932 01 Veľký Meder, Slovakia, according to the Direction of the European
Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Trnava, proc. no. 36OdK/109/2020-12, dated on 24th of April 2020 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets.

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 dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie, na
adrese Mgr. Ondrej Bartošovič, správca, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, alebo elektronicky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do jeho elektronickej schránky prostredníctvom nato určeného elektronického formulára, Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

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. Ondrej Bartošovič, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, or electronically to to the
bakruptcy trustees electronical box, these must be alectronically signed.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration 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 Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according to the legal cause; the registration has to be filled in
a special registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be
found on the website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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.

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.

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.

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 úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
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zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to
the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and
noted to the bankruptcy trustee.

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.

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

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
thebusiness documentation of the debtor.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca úpadcu / debtor´s trustee

K036610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štreba Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovská 828 / 2, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/109/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/109/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Zdenko Štreba, narodený 01.12.1955, trvale bytom Kráľovská 828/2, 927 01
Šaľa, podnikajúceho pod obchodným menom Zdenko Štreba A.T.I.P., IČO: 11 709 316, s miestom podnikania
Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.06.2012, v zmysle § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 31,
917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod do 16.00
hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu, alebo je
možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0910 612 444.

Mgr. Michal Černek, správca

K036611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štreba Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovská 828 / 2, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/109/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Zdenko Štreba, narodený 01.12.1955, trvale bytom Kráľovská 828/2, 927 01
Šaľa, podnikajúceho pod obchodným menom Zdenko Štreba A.T.I.P., IČO: 11 709 316, s miestom podnikania
Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.06.2012, týmto v súlade s
ustanovením § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona 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 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 na účet IBAN: SK70 1100
0000 0029 4507 8324 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s
poznámkou: Zdenko Štreba.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 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.

Mgr. Michal Černek, správca
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K036612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štreba Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovská 828 / 2, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/109/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/109/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
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
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
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
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
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
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o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Zdenko Štreba, narodený 01.12.1955, trvale bytom Kráľovská 828/2,
927 01 Šaľa, podnikajúceho pod obchodným menom Zdenko Štreba A.T.I.P., IČO: 11 709 316, s miestom
podnikania Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.06.2012,
oznamujem, že na majetok úpadcu bol uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 25OdK/109/2020 zo dňa
16.04.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 80/2020 dňa 27.04.2020 vyhlásený konkurz a za správcu
bol ustanovený Mgr. Michal Černek.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Zdenko Štreba, born on the 1st of December 1955, permanent address
Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa, place of business Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa, with discountinued business
activity from 30th of June 2012, our duty is to inform you, that District Court in Trnava declared bankruptcy on
bankrupt´s property and appointed Mgr. Michal Černek as the administrator (the legal guardian of the bankrupt) by
its resolution No. 25OdK/109/2020 dated 16th of April 2020 published in the Commercial bulletin No. 80/2020
dated on the 27th of April 2020.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
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dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
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f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
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 (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

Mgr. Michal Černek, správca (administrator)

K036613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paholík Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hatné 100, 018 02 Hatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/206/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/206/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku
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 konkurzný správca dlžníka: Pavol Paholík, nar.
03.12.1972, trvale bytom 018 02 Hatné 100, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Paholík s miestom
podnikania 018 02 Hatné 173, IČO: 40 311 619 (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 38OdK/206/2019, týmto v nadväznosti na § 167u
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) oznamujem zámer zostaviť
rozvrh výťažku.
Podľa § 167l ods. 1 prvá veta ZoKR platí: Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V Bánovciach nad Bebravou, 04.05.2020
JUDr. Peter Zajac, správca

K036614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Pastucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/179/2020 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/179/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka Miroslav Pastucha, nar. 16.12.1959,
trvale bytom 913 03 Drietoma, 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.
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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, 30.04.2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K036615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Pastucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/179/2020 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/179/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Miroslav Pastucha, nar. 16.12.1959, trvale bytom 913 03 Drietoma (ďalej len
„Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka : 40OdK/179/2020 zo dňa 23.04.2020
vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Mgr. Ing. Miroslav Babeľa; uznesenie Okresného súdu Trenčín
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 82/2020 dňa 29.04.2020 pod číslom K034907.
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.
40OdK/179/2020, dated April 23rd 2020, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor : Miroslav
Pastucha, born on December 16th 1959, address 913 03 Drietoma (hereinafter only „Debtor“) and the trustee Mgr.
Ing. Miroslav Babeľa was appointed. The resolution of District Court Trenčín was published in the Commercial
Bulletin Nr. 82/2020 on April 29th 2020 by Nr. K034907.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies :
1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
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V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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 registered 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 trustee 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. Ing. Miroslav Babeľa, správca, Centrum
27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi
musí byť prihláška doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Ing. Miroslav Babeľa,
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trustee, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, 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
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 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 Považskej Bystrici dňa 30. apríla 2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca
In Považská Bystrica, on April 30th 2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, trustee

K036616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Pastucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/179/2020 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/179/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Miroslav Pastucha, nar. 16.12.1959, trvale bytom 913 03 Drietoma, v
zmysle § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32 ods. 7 a ods. 11 ZKR. Účet je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu :
2401249615/8330, IBAN SK77 8330 0000 0024 0124 9615.

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

V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
V Považskej Bystrici, 30.04.2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K036617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hodža Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1723 / 2, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/200/2020 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/200/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu na
adrese: zemanovic@onlinespravca.sk.

K036618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hodža Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1723 / 2, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/200/2020 S1510
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Okresný súd Trenčín
38OdK/200/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Branislav Zemanovič Mgr. Branislav Zemanovič, správca , týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods.
7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu: IBAN: SK8809000000005033492737 ( účet vedený v: Slovenská
sporiteľňa, a.s.). Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak - bolo podané na
predpísanom tlačive a - na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na
trovy konania vo výške podľa § 32 ods.19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej
pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví. Podľa §
32 ods. 19 ZKR platí: 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 § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32
ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podľa § 32 ods. 21 ZKR
platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v
rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

K036619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Minár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pravenec -, - Pravenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/363/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/363/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR, správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Minár Jozef zrušuje.

K036620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elischerová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 25/11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1947
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/181/2020 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/181/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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SKKS, k. s., správca dlžníka: Božena Elischerová, nar.: 05.04.1947, bytom: M. Gorkého 217/25, 971 01
Prievidza, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle
správcu na Námestí Matice slovenskej 4262/23, 018 41 v Dubnici nad Váhom každý pracovný deň v úradných
hodinách od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
SKKS, k. s., správca

K036621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elischerová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 25/11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1947
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/181/2020 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/181/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania
SKKS, k. s., správca dlžníka: Božena Elischerová, nar.: 05.04.1947, bytom M. Gorkého 217/25, 971 01 Prievidza
týmto v súlade s § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s
§ 32 ods. 7 písm. b) ZoKR a § 32 ods. 21 ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, č. účtu:
IBAN: SK87 8330 0000 0023 0127 3087
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 7 ZoKR v spojení s § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok.
SKKS, k.s., správca

K036622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Komloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 2839/11, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/99/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/99/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Rastislav Komloš , trvale bytom Veľkomoravská 2839/11 ,
911 05 Trenčín , Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/99/2020, bola dňa
22.04.2020 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa Pohotovosť ,s.r.o. ,
so sídlom Pribinova 25 , 811 09 Bratislava , IČO: 35 807 598 vo výške 1059,17 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška veriteľa bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne , dňa 04.05.2020
JUDr. Danica Birošová, správca

K036623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Badinka Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaská Belá -, 971 01 Valaská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/84/2020 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/84/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto oznamuje, že do konkurzného konania boli prihlásené prihlášky pohľadávok po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty ( ktoré boli zároveň zapísané do zoznamu pohľadávok ), a to pohľadávky veriteľa: SR Krajský súd v Bratislave ( IČO: 00 215 759 ):

Prihláška číslo
Istina:
Úroky:
Úroky z omeškania:
Poplatok z omeškania:
Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

1
120,00
120,00

Prihláška číslo
Istina:
Úroky:
Úroky z omeškania:
Poplatok z omeškania:
Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

2
60,00
60,00

K036624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Jesenského 537 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1992
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/109/2020 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
SKKS, k. s., správca dlžníka: Miloš Lacko, nar.: 22.10.1992, bytom: Jesenského 537/6, 971 01 Prievidza, týmto
s poukazom na § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že dňa 04.05.2020
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35 937 874 v prihlásenej sume 66,87 EUR a 64,80 EUR.
SKKS, k. s., správca

K036625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novácke chemické závody, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 616 755
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29K/43/2009 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/43/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Celková
suma

Dlžník
Názov

Mena Stručný právny dôvod vzniku

530.885,20 € eur

15.455,50 €

eur

35.335,18 €

eur

36.530,57 €

eur

41.784,92 €

eur

43.938,77 €

eur

44.192,48 €

eur

46.276,01 €

eur

48.426,51 €

eur

76,74 €

eur

Sídlo
IČO
Štefanovičová č. 5,
Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní a ukončení Ministerstvo
P.O. BOX 82, 817 82
súdneho sporu vedenom Okresným súdom Trenčín, financií Slovenskej
00151742
Bratislava
15,
sp. zn. 14C/150/2016, zo dňa 16.5.2018
republiky
Slovenská republika
Dodatočné daňové priznanie spotrebná daň z uhlia Finančné
Lazovná 63, 974 01
za zdaňovacie obdobie 01/2012, evidenčné číslo pre riaditeľstvo
Banská
Bystrica, 42499500
daň z uhlia: 2020468417 (daňové priznanie podané Slovenskej
Slovenská republika
dňa 15.12.2016)
republiky
Dodatočné daňové priznanie spotrebná daň z uhlia Finančné
Lazovná 63, 974 01
za zdaňovacie obdobie 01/2012, evidenčné číslo pre riaditeľstvo
Banská
Bystrica, 42499500
daň z uhlia: 666770900002 (daňové priznanie Slovenskej
Slovenská republika
podané dňa 15.12.2016)
republiky
Dodatočné daňové priznanie spotrebná daň z uhlia Finančné
Lazovná 63, 974 01
za zdaňovacie obdobie 04/2012, evidenčné číslo pre riaditeľstvo
Banská
Bystrica, 42499500
daň z uhlia: 2020468417 (daňové priznanie podané Slovenskej
Slovenská republika
dňa 15.12.2016)
republiky
Dodatočné daňové priznanie spotrebná daň z uhlia Finančné
Lazovná 63, 974 01
za zdaňovacie obdobie 02/2012, evidenčné číslo pre riaditeľstvo
Banská
Bystrica, 42499500
daň z uhlia: 2020468417 (daňové priznanie podané Slovenskej
Slovenská republika
dňa 15.12.2016)
republiky
Dodatočné daňové priznanie spotrebná daň z uhlia Finančné
Lazovná 63, 974 01
za zdaňovacie obdobie 06/2012, evidenčné číslo pre riaditeľstvo
Banská
Bystrica, 42499500
daň z uhlia: 2020468417 (daňové priznanie podané Slovenskej
Slovenská republika
dňa 15.12.2016)
republiky
Dodatočné daňové priznanie spotrebná daň z uhlia Finančné
Lazovná 63, 974 01
za zdaňovacie obdobie 03/2012, evidenčné číslo pre riaditeľstvo
Banská
Bystrica, 42499500
daň z uhlia: 2020468417 (daňové priznanie podané Slovenskej
Slovenská republika
dňa 15.12.2016)
republiky
Dodatočné daňové priznanie spotrebná daň z uhlia Finančné
Lazovná 63, 974 01
za zdaňovacie obdobie 05/2012, evidenčné číslo pre riaditeľstvo
Banská
Bystrica, 42499500
daň z uhlia: 2020468417 (daňové priznanie podané Slovenskej
Slovenská republika
dňa 15.12.2016)
republiky
Dodatočné daňové priznanie spotrebná daň z uhlia Finančné
Lazovná 63, 974 01
za zdaňovacie obdobie 07/2012, evidenčné číslo pre riaditeľstvo
Banská
Bystrica, 42499500
daň z uhlia: 2020468417 (daňové priznanie podané Slovenskej
Slovenská republika
dňa 15.12.2016)
republiky
FORTISCHEM
M. R. Štefánika 1, 972
Faktúra č. BB1020130001
46693874
a.s.
71 Nováky
Revoluční
1930/86,

Súpisová
hodnota
530.885,20 €

15.455,50 €

35.335,18 €

36.530,57 €

41.784,92 €

43.938,77 €

44.192,48 €

46.276,01 €

48.426,51 €

76,74 €
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31,98 €

2.141,13 €

eur

eur

1.158.348,46
eur
€

Konkurzy a reštrukturalizácie
Via
Chem 400 32,
Slovakia, a.s.
Labem,
republika

Faktúra č. BB1020130002

Deň vydania: 07.05.2020
Ústí

nad
28361881 31,98 €
Česká

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty za
Daňový
úrad
zdaňovacie obdobie 09/2012, identifikačné číslo SK
G. Švéniho 1/2727,
Trenčín, pobočka
20200468417 (daňové priznanie podané dňa
971 01 Prievidza
Prievidza
24.10.2012)
Daňová kontrola dane z pridanej hodnoty - Protokol
č. 9313401/5/2539579/2012/Sta za zdaňovacie Daňový
úrad
G. Švéniho 1/2727,
obdobie 05/2012, evidenčné číslo SK 2020468417 Trenčín, pobočka
971 01 Prievidza
(dodatočné
daňové
priznanie
podané
dňa Prievidza
23.07.2012)

2.141,13 €

1.158.348,46
€

K036626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Komloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 2839/11, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/99/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/99/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 12.11.2019, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 01.04.2020 , dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, podľa § 167 v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu ustanovené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Rastislav Komloš , nar.
31.03.1972, trvale bytom Veľkomoravská 2839/11 , 911 05 Trenčín , Slovenská republika , vedený pod
spis. zn. 38OdK/99/2020
z ru šuje.

JUDr. Danica Birošová

K036627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARAMIS TRADE, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K výstavisku 689, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 348 694
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2014 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca, so sídlom: Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, správca úpadcu:
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ARAMIS TRADE, s.r.o. v konkurze, K výstavisku 689, 911 01 Trenčín, IČO: 36 348 694, spisová značka 40
K 2/2014, vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom Veriteľského výboru zo dňa 08.07.2016 v zmysle § 92 ods. 1
písm. d ZKR VIII. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej
podstaty ako súboru majetku:

Poradové číslo

Popis

Počet kusov

Súpisová
Hodnota majetku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Košeľa
Košeľa dl. r.
Košeľa kr. r.
Nohavice pracovné
Nohavice pánske
Nohavice dámske
Sukňa
Bunda pracovná
Vesta pánska
Sveter pánsky
Pracovná súprava
Polokošeľa
Košeľa dámska
zips 70 cm
spev. pás
reflexná páska
ramienko
Vrecka na obleky
guma
brzda
termofolia
reflex pásik
páska uniform
páska uniform
šnúra
vlizelín
Materiál Duel
gombiky
Fleece tm modrý
šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
Košeľovina 9515/95367
šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
metrový textil Novatex
Pánsky oblek
metr.textil select
Košeľa dl.r.,
Košeľa kr.r.
Opasok pánsky
Manžetové gombíky
Polokošela Por.
Tričko pánske
Pánske pyžamo

214ks
93ks
143ks
39ks
43ks
6ks
3ks
22ks
13ks
3ks
5ks
8ks
6ks
2m
5m
30m
16ks
7ks
70m
10ks
30m
5m
5m
13,5m
15m
200m
8m
80ks
3m
2ks
0,4ks
0,1ks
0,5ks
0,1ks
0,3ks
10m
3ks
1ks
1ks
6ks
3ks
1ks
2ks
4ks
37,5m
1785ks
619ks
29ks
37ks
5ks
46ks
3ks

6420,- Eur
2790,- Eur
4290,- Eur
1170,- Eur
1720,- Eur
210,- Eur
120,- Eur
990,- Eur
325,- Eur
105,- Eur
225,- Eur
160,- Eur
120,- Eur
20,- Eur
25,- Eur
60,- Eur
8,- Eur
35,- Eur
14,- Eur
10,- Eur
60,- Eur
5,- Eur
10,- Eur
27,- Eur
15,- Eur
100,- Eur
16,- Eur
16,- Eur
6,- Eur
1,- Eur
0,40,- Eur
0,10,- Eur
0,50,- Eur
0,10,- Eur
0,30,- Eur
20,- Eur
3,- Eur
1,- Eur
1,- Eur
6,- Eur
3,- Eur
1,- Eur
2,- Eur
4,- Eur
150,- Eur
53550,- Eur
18570,- Eur
435,- Eur
555,- Eur
150,- Eur
1150,- Eur
60,- Eur
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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Pánska nočná košeľa
Dámska nočná košeľa
Pánske boxerky vian.
Pánske tanga
Pánske boxerky
Pánske slipy
Pánske spodky
Pánske trenky
Pánske tielko
Pánske tričko bez rukávov
Pánske tričko kr.r
Pánske ponožky
Pánsky šál
Dámske spod. Prádlo
Franc. kravata
Motýlik
Príkrčník

3ks
1ks
8ks
11ks
47ks
30ks
2ks
12ks
2ks
13ks
33ks
44ks
2ks
8ks
8ks
3ks
3ks

Deň vydania: 07.05.2020
75,- Eur
25,- Eur
120,- Eur
110,- Eur
564,- Eur
300,- Eur
40,- Eur
120,- Eur
24,- Eur
130,- Eur
396,- Eur
132,- Eur
30,- Eur
120,- Eur
120,- Eur
45,- Eur
45,- Eur

Ohliadka jednotlivých zložiek súboru majetku sa bude konať po predchádzajúcej dohode so správcom a po
uhradení preddavku na náklady spojené so zabezpečením ohliadky vo výške 100 EUR

Podmienky predaja a cena: Súbor majetku úpadcu sa bude predávať v celku za najvyššie ponúknutú cenu, avšak
v prípade, že bude výrazne nižšia ako 10% súpisovej hodnoty majetku (9.613,- Eur) má správca právo nevybrať
víťazného záujemcu a kolo zopakovať.

Preddavok na kúpnu cenu vo výške 25% minimálnej ponuky na kúpnu cenu, musí byť zložený na účet správcu
v Tatra banke, a. s., č. účtu IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
predloženie ponúk.
Preddavok na kúpnu cenu sa započítava do kúpnej ceny úspešného záujemcu.

Lehota na podanie ponuky: Ponuky je potrebné podať do 15 dní od zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 12.00 hod. v posledný deň lehoty na ich
podanie. Odovzdanie zásielky v lehote na podávanie ponúk na poštovú prepravu v posledný deň lehoty sa
považuje za doručenie v lehote. Za deň zverejnenia sa považuje nasledujúci deň po dni vydania predmetnej
čiastky Obchodného vestníka, v ktorom bude informácia o tomto verejnom ponukovom konaní.

Forma účasti záujemcu: Forma účasti záujemcu: Záujemca o kúpu musí doručiť ponuku správcovi konkurznej
podstaty na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu ARAMIS TRADE, s.r.o. v
konkurze, ul. J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA
– ARAMIS TRADE - NEOTVÁRAŤ“ s označením spisovej značky konkurzného konania: 40K/2/2014. Obálka musí
byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie. Bez tohto zabezpečenia bude prihláška
odmietnutá. Ponuku, ktorá bola písomne doručená SKP, nemožno dodatočne dopĺňať alebo meniť.

Písomná ponuka musí obsahovať:
- vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- písomná ponuka fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom. V prípade právnickej osoby
štatutárnym zástupcom, ktorý je v súlade s podpisovým právom zakotveným v obchodnom registri a musí byť
opatrený odtlačkom pečiatky, pokiaľ to vyžaduje doložka konania za spoločnosť
- v prípade právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
- písomný záväzok záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní uhradí do 10 dní odo dňa písomnej
výzvy správcu zostatok kúpnej ceny tvoriaci rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou cenou
a následne uzavrie so správcom kúpnu zmluvu, ktorou správca prevedie na záujemcu všetky práva k predmetu
zmluvy do 7 dní odo dňa písomnej výzvy správcu,
- záväzok, že za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu vo vyššie uvedenej lehote, zaplatí správcovi
zmluvnú pokutu vo výške 25 % zo sumy preddavku na kúpnu cenu, ktorú sumu môže správca stiahnuť z vloženej
kúpnej ceny a záväzok, že ako kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckych práv ako aj
všetky náklady súvisiace s prevzatím majetku do svojej dispozície vrátane odvozu. Tieto písomné záväzky musí
záujemca samostatne vlastnoručne podpísať.
- výpis z banky o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a. s.
IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598,
- číslo účtu pre prípad neúspešnosti v ponukovom konaní za účelom vrátenia uhradeného preddavku kúpnej ceny.
Ponuky doručené správcovi včas sa vyznačia nasledovne:
- dátum, kedy boli doručené,
- hodinu, kedy boli doručené,
- poradovým číslom,
Otváranie obálok:
- otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie
ponúk, termín správca oznámi veriteľskému výboru v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk,
- o otváraní obálok správca vyhotoví písomný protokol.
Vyhodnotenie:
- vyhodnotenie zistených ponúk správca vykoná najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa otvárania obálok,
- o vyhodnotení správca neodkladne informuje veriteľský výbor,
- v prípade zhody navrhnutej kúpnej ceny viacerými záujemcami správca víťaza určí žrebom,
- o výsledku ponukového konania správca informuje záujemcov písomne,
- v lehote 7 do pracovných dní od vyhodnotenia ponúk SKP písomne vyzve víťaza verejného ponukového konania
na úhradu zostatku kúpnej ceny tvoriaceho rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou cenou
a po jej úhrade na uzavretie kúpnej zmluvy. Ostatným účastníkom oznámi výsledok verejného ponukového
konania. Neúspešným záujemcom do 7 pracovných dní od vyhodnotenia vráti uhradený preddavok na ponúkanú
kúpnu cenu,
- SKP si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré boli dodatočne menené a dopĺňané. Správca je oprávnený
všetky ponuky odmietnuť len pre nesplnenie podmienok,
- Veriteľský výbor a zabezpečení veritelia majú právo, každý jednotlivo (veriteľský výbor ako kolektívny orgán)
neprimerane nízku ponuku kúpnej ceny s prihliadnutím na súpisovú hodnotu predávaného majetku odmietnuť
a uložiť správcovi pokyn pokračovať v speňažovaní vyhlásením ďalšieho kola verejného ponukového konania.
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JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K036628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARAMIS TRADE, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K výstavisku 689, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 348 694
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2014 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca, so sídlom: Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, správca úpadcu:
ARAMIS TRADE, s.r.o. v konkurze, K výstavisku 689, 911 01 Trenčín, IČO: 36 348 694, spisová značka 40
K 2/2014, vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom Veriteľského výboru zo dňa 08.07.2016 v zmysle § 92 ods. 1
písm. d ZKR VIII. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej
podstaty ako súboru majetku:

Poradové číslo

Popis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Registračná pokladňa
Peňažná zásuvka 5B/5C
Počítačová zostava
Počítačová zostava
Monorám 8,2 MHz chrom
Deaktivátor papierových etikiet 8,2 MHz
Deaktivátor papierových etikiet 8,2 MHz
Monorám 8,2 MHz chrom
Počítačová zostava
Počítačová zostava
Stojan na odevy chrom
Stojan na odevy chrom
Stolička
Kancelársky stôl
zásuvkový kontajner
Fotoaparát SONY
Monorám 8,2 MHz chrom
Deaktivátor papierových etikiet 8,2 MHz
Stolička
Počítačová zostava
Kreslo kancelárske
Kreslo kancelárske
Stolička
ZP-pult predajný
Policový systém

Počet kusov
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
2ks
1súbor

Súpisová
Hodnota majetku
150,- Eur
100,- Eur
200,- Eur
200,- Eur
250,- Eur
150,- Eur
150,- Eur
250,- Eur
200,- Eur
200,- Eur
50,- Eur
50,- Eur
30,- Eur
150,- Eur
80,- Eur
150,- Eur
250,- Eur
150,- Eur
30,- Eur
200,- Eur
60,- Eur
60,- Eur
30,- Eur
400,- Eur
500,- Eur

Ohliadka jednotlivých zložiek súboru majetku sa bude konať po predchádzajúcej dohode so správcom a po
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uhradení preddavku na náklady spojené so zabezpečením ohliadky vo výške 100 EUR

Podmienky predaja a cena: Súbor majetku úpadcu sa bude predávať v celku za najvyššie ponúknutú cenu, avšak
v prípade, že bude výrazne nižšia ako 10% súpisovej hodnoty majetku (404,- Eur) má správca právo nevybrať
víťazného záujemcu a kolo zopakovať.
Preddavok na kúpnu cenu vo výške 25% minimálnej ponuky na kúpnu cenu, musí byť zložený na účet správcu
v Tatra banke, a. s., č. účtu IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
predloženie ponúk.
Preddavok na kúpnu cenu sa započítava do kúpnej ceny úspešného záujemcu.

Lehota na podanie ponuky: Ponuky je potrebné podať do 15 dní od zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 12.00 hod. v posledný deň lehoty na ich
podanie. Odovzdanie zásielky v lehote na podávanie ponúk na poštovú prepravu v posledný deň lehoty sa
považuje za doručenie v lehote. Za deň zverejnenia sa považuje nasledujúci deň po dni vydania predmetnej
čiastky Obchodného vestníka, v ktorom bude informácia o tomto verejnom ponukovom konaní.

Forma účasti záujemcu: Forma účasti záujemcu: Záujemca o kúpu musí doručiť ponuku správcovi konkurznej
podstaty na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu ARAMIS TRADE, s.r.o. v
konkurze, ul. J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA
– ARAMIS TRADE - NEOTVÁRAŤ“ s označením spisovej značky konkurzného konania: 40K/2/2014. Obálka musí
byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie. Bez tohto zabezpečenia bude prihláška
odmietnutá. Ponuku, ktorá bola písomne doručená SKP, nemožno dodatočne dopĺňať alebo meniť.

Písomná ponuka musí obsahovať:
- vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,
- písomná ponuka fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom. V prípade právnickej osoby
štatutárnym zástupcom, ktorý je v súlade s podpisovým právom zakotveným v obchodnom registri a musí byť
opatrený odtlačkom pečiatky, pokiaľ to vyžaduje doložka konania za spoločnosť
- v prípade právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
- písomný záväzok záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní uhradí do 10 dní odo dňa písomnej
výzvy správcu zostatok kúpnej ceny tvoriaci rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou cenou
a následne uzavrie so správcom kúpnu zmluvu, ktorou správca prevedie na záujemcu všetky práva k predmetu
zmluvy do 7 dní odo dňa písomnej výzvy správcu,
- záväzok, že za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu vo vyššie uvedenej lehote, zaplatí správcovi
zmluvnú pokutu vo výške 25 % zo sumy preddavku na kúpnu cenu, ktorú sumu môže správca stiahnuť z vloženej
kúpnej ceny a záväzok, že ako kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckych práv ako aj
všetky náklady súvisiace s prevzatím majetku do svojej dispozície vrátane odvozu. Tieto písomné záväzky musí
záujemca samostatne vlastnoručne podpísať.
- výpis z banky o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a. s.
IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598,
- číslo účtu pre prípad neúspešnosti v ponukovom konaní za účelom vrátenia uhradeného preddavku kúpnej ceny.
Ponuky doručené správcovi včas sa vyznačia nasledovne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- dátum, kedy boli doručené,
- hodinu, kedy boli doručené,
- poradovým číslom,
Otváranie obálok:
- otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie
ponúk, termín správca oznámi veriteľskému výboru v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk,
- o otváraní obálok správca vyhotoví písomný protokol.
Vyhodnotenie:
- vyhodnotenie zistených ponúk správca vykoná najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa otvárania obálok,
- o vyhodnotení správca neodkladne informuje veriteľský výbor,
- v prípade zhody navrhnutej kúpnej ceny viacerými záujemcami správca víťaza určí žrebom,
- o výsledku ponukového konania správca informuje záujemcov písomne,
- v lehote 7 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk SKP písomne vyzve víťaza verejného ponukového konania na
úhradu zostatku kúpnej ceny tvoriaceho rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou cenou a po jej
úhrade na uzavretie kúpnej zmluvy. Ostatným účastníkom oznámi výsledok verejného ponukového konania.
Neúspešným záujemcom do 7 pracovných dní od vyhodnotenia vráti uhradený preddavok na ponúkanú kúpnu
cenu,
- SKP si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré boli dodatočne menené a dopĺňané. Správca je oprávnený
všetky ponuky odmietnuť len pre nesplnenie podmienok,
- Veriteľský výbor a zabezpečení veritelia majú právo, každý jednotlivo (veriteľský výbor ako kolektívny orgán)
neprimerane nízku ponuku kúpnej ceny s prihliadnutím na súpisovú hodnotu predávaného majetku odmietnuť
a uložiť správcovi pokyn pokračovať v speňažovaní vyhlásením ďalšieho kola verejného ponukového konania.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K036629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicková Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 988 / 3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/51/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/51/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca týmto oznamuje ( § 167v ods. 2 ZKR ), že sa konkurz končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz dlžníka Cicková Jarmila zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K036630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mečiarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
--- ---, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/16/2020 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/16/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Na základe uvedeného správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust.
§167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Z tohto dôvodu v súlade s ust.
§167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Eva Mečiarová, nar. 17.04.1965, trvale bytom 971 01 Prievidza sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Eva Mečiarová, nar. 17.04.1965, trvale bytom 971 01 Prievidza
zrušuje.

K036631
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OPRAVA - Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej
lehote v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
V obchodnom vestníku č. 83/2020 zo dňa 30.4.2020 bol chybou v písaní zverejnený nesprávny názov veriteľa,
správne označenie veriteľa znie:
Veriteľ:
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Prihlásená suma celkom: 212,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 8SD-1-2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Alojz Žitník – správca

K036632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oriešek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemšová -, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/197/2017 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/197/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto oznamuje, že do konkurzného konania boli prihlásené prihlášky pohľadávok po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty ( ktoré boli zároveň zapísané do zoznamu pohľadávok ), a to pohľadávky veriteľa: Daniel
Mojto:

Prihláška číslo
Istina:
Úroky:
Úroky z omeškania:
Poplatok z omeškania:
Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

1
8836,49
7217,11
16053,60

K036633
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Potom čo správca vykonal rozvrh výťažku, podľa § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Gašparovič František zrušuje.

K036634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švalec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Pauleho 324/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1979
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. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/152/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/152/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 38OdK/152/2020 zo dňa 16.3.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Peter Švalec nar. 26.9.1979 trvale bytom Ulica J. Pauleho 324/2, 971 01 Prievidza. Do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu
S258.
V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/ v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ ZKR a § 32
ods.19 a ods.21 ZKR správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy
konania je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 381522020
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods.7 ZKR, pričom preddavok na
trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
preddavku predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá a to najmenej 350 EUR a najviac
10 000 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K036635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kajsík Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/828/2019 S1510
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38OdK/828/2019
Iné zverejnenie

Oprava súpisu majetku podstát.
Správca týmto zverejňuje opakovane súpis majetku podstát,a to po vykonaní doplnenia hodnoty súpisových
zložiek majetku.

Nehnuteľnosť:
Pozemok parcely registra „C“
Parcelné číslo:
156/1
Výmera ( v m2 ):
826
Druh pozemku:
Zastavaná plocha a nádvorie
Lista vlastníctva č.:
446
Štát:
Slovenská republika
Obec:
Čifáre
Katastrálne územie:
Čifáre
Znalecké ohodnotenie:
Nie
Vlastnícky podiel:
1/2 celku
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
500,00
Predajná hodnota ( EUR ):
Hodnota po speňažení (
EUR ):
Záložné právo:
áno
Zabezpečenie
Druh zabezpečenia:
Záložné právo na nehnuteľnostiam
Zabezpečený veriteľ:
SR – Daňový úrad Trenčín
Rozhodnutie:
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102415694/2017 zo dňa 20.11.2017, Rozhodnutie o zriadení
záložného práva č.101778326/2019 zo dňa 22.07.2019
Zabezpečované pohľadávky: 61,47
EUR
(
prihláška
číslo
1
),
209,00
EUR
( prihláška číslo 2 ), 473,70 Eur ( prihláška číslo 3 ).
Poradie zabezpečovacieho 1,2
práva:

Nehnuteľnosť:
Pozemok parcely registra „C“
Parcelné číslo:
156/2
Výmera ( v m2 ):
429
Druh pozemku:
Záhrada
Lista vlastníctva č.:
446
Štát:
Slovenská republika
Obec:
Čifáre
Katastrálne územie:
Čifáre
Znalecké ohodnotenie:
Nie
Vlastnícky podiel:
1/2 celku
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
500,00
Predajná hodnota ( EUR ):
Hodnota po speňažení (
EUR ):
Záložné právo:
áno
Zabezpečenie
Druh zabezpečenia:
Záložné právo na nehnuteľnostiam
Zabezpečený veriteľ:
SR – Daňový úrad Trenčín
Rozhodnutie:
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102415694/2017 zo dňa 20.11.2017, Rozhodnutie o zriadení
záložného práva č.101778326/2019 zo dňa 22.07.2019
Zabezpečované pohľadávky: 61,47
EUR
(
prihláška
číslo
1
),
209,00
EUR
( prihláška číslo 2 ), 473,70 Eur ( prihláška číslo 3 ).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacieho 1,2

Nehnuteľnosť:
Súpisné číslo:
Postavený na parcele číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh stavby:
Popis stavby:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Hodnota po speňažení
EUR ):
Záložné právo:
Zabezpečenie
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Rodinný dom
20
156/1
826
Rodinný dom
Dom
446
Slovenská republika
Čifáre
Čifáre
Nie
1/2 celku
4000,00
(
áno

Záložné právo na nehnuteľnostiam
SR – Daňový úrad Trenčín
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102415694/2017 zo dňa 20.11.2017, Rozhodnutie o zriadení
záložného práva č.101778326/2019 zo dňa 22.07.2019
Zabezpečované pohľadávky: 61,47
EUR
(
prihláška
číslo
1
),
209,00
EUR
( prihláška číslo 2 ), 473,70 Eur ( prihláška číslo 4 ).
Poradie zabezpečovacieho 1,2
práva:

Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR ):
Záložné právo:
Zabezpečenie
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Pozemok parcely registra „C“
739/34
1740
Zastavaná plocha a nádvorie
190
Slovenská republika
Belá
Belá
Nie
1/6 celku
500,00
áno
Záložné právo na nehnuteľnostiam
Slovenská konsolidačná, a.s.
Rozhodnutie o záložnom práve zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu
správcu dane reg. č. 9300503/5/2112590/2013 Kav zo dňa 22.05.22013
1288,17 EUR ( prihláška číslo 2 )

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 1
práva:
Druh zabezpečenia:

Záložné právo na nehnuteľnostiam
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SR – Daňový úrad Trenčín
Rozhodnutie o záložnom práve so zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho
súhlasu správcu dane reg. č. 9300503/5/4995601/2014/ Kav zo dňa 11.11.2014
339,70 Eur ( prihláška číslo 3 ).

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 2
práva:

Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR ):
Záložné právo:
Zabezpečenie
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Pozemok parcely registra „C“
739/35
1267
záhrada
190
Slovenská republika
Belá
Belá
Nie
1/6 celku
162 Belá 943 53, Slovenská republika
500,00 EUR
áno
Záložné právo na nehnuteľnostiam
Slovenská konsolidačná, a.s.
Rozhodnutie o záložnom práve zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu
správcu dane reg. č. 9300503/5/2112590/2013 Kav zo dňa 22.05.22013
1288,17 EUR ( prihláška číslo 2 )

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 1
práva:
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Záložné právo na nehnuteľnostiam
SR – Daňový úrad Trenčín
Rozhodnutie o záložnom práve so zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho
súhlasu správcu dane reg. č. 9300503/5/4995601/2014/ Kav zo dňa 11.11.2014
339,70 Eur ( prihláška číslo 3 ).

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 2
práva:

Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR ):
Záložné právo:
Zabezpečenie

Pozemok parcely registra „C“
739/52
300
vinica
190
Slovenská republika
Belá
Belá
Nie
1/6 celku
162 Belá 943 53, Slovenská republika
300,00 EUR
áno
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Záložné právo na nehnuteľnostiam
Slovenská konsolidačná, a.s.
Rozhodnutie o záložnom práve zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu
správcu dane reg. č. 9300503/5/2112590/2013 Kav zo dňa 22.05.22013
1288,17 EUR ( prihláška číslo 2 )

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 1
práva:
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Záložné právo na nehnuteľnostiam
SR – Daňový úrad Trenčín
Rozhodnutie o záložnom práve so zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho
súhlasu správcu dane reg. č. 9300503/5/4995601/2014/ Kav zo dňa 11.11.2014
339,70 Eur ( prihláška číslo 3 ).

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 2
práva:

Nehnuteľnosť:
Rodinný dom
Súpisné číslo:
162
Postavený
na
parcele 739/34
číslo:
Výmera ( v m2 ):
1740
Druh stavby:
Rodinný dom
Popis stavby:
Dom
Lista vlastníctva č.:
190
Štát:
Slovenská republika
Obec:
Belá
Katastrálne územie:
Belá
Znalecké ohodnotenie:
Nie
Vlastnícky podiel:
1/6 celku
Adresa:
162 Belá 943 53, Slovenská republika
Hodnota ( EUR ):
4000,00 EUR
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:
áno
Zabezpečenie
Druh zabezpečenia:
Záložné právo na nehnuteľnostiam
Zabezpečený veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s.
Rozhodnutie:
Rozhodnutie o záložnom práve zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu
správcu dane reg. č. 9300503/5/2112590/2013 Kav zo dňa 22.05.22013
Zabezpečované
1288,17 EUR ( prihláška číslo 2 )
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 1
práva:
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Záložné právo na nehnuteľnostiam
SR – Daňový úrad Trenčín
Rozhodnutie o záložnom práve so zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho
súhlasu správcu dane reg. č. 9300503/5/4995601/2014/ Kav zo dňa 11.11.2014
339,70 Eur ( prihláška číslo 3 ).

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 2
práva:

v Trenčíne, dňa 07.02.2020
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Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Kajsík Marian
číslo konania: 38OdK/828/2019
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K036636
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka: Peter Machara, nar.: 10.05.1965, trvale bytom: Drietoma 913 03, spisová
značka: 38OdK/932/2019 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie správcu bola po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa 23.04.2020 prihláška/y
pohľadávky/vok veriteľa:
·

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

Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 817,09 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1
ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K036637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chalmovský Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1308 / 45, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1964
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/730/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/730/2019
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka: Pavel Chalmovský, nar.: 16.08.1964, trvale bytom: Horská 1308/45, 958
01 Partizánske, spisová značka: 38OdK/730/2019 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie
správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa
28.04.2020 prihláška pohľadávky veriteľa:
- POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 12 902,91 EUR. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods.
1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K036638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová -, 971 01 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/201/2020 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/201/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Veronika Kotlárová, nar. 13.10.1987, trvale bytom Handlová, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Potočná 66, 972 51
Handlová, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č. 0949 186 497 alebo emailom: spravca.danova@gmail.com
JUDr. Lucia Daňová, správca

K036639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová -, 971 01 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/201/2020 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/201/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Veronika Kotlárová, nar. 13.10.1987, trvale bytom Handlová, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet IBAN: SK55 8330 0000 0027 0179 9467, SWIFT: FIOZSKBA s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: KOTLAROVA.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K036640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová -, 971 01 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/201/2020 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/201/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordringtil anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
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Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
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
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka Veronika Kotlárová, nar. 13.10.1987, trvale bytom Handlová,
oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/201/2020 zo dňa
22.04.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 82/2020 dňa 29.04.2020 vyhlásený́ konkurz a za správcu bola
ustanovená JUDr. Lucia Daňová.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor Veronika Kotlárová, born on 13.10.1987, permanently residing at
Handlová our duty is to inform you, that District Court in Trenčín sp. zn. 38OdK/201/2020 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 82/2020 from 29.04.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Lucia Daňová as the administrator (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 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený́ len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený́ v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
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pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý́ veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý́ sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla,
a dátum jej splatnosti, ak je odlišný́;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný́ alebo zmluvný́ úrok, obdobie, za
ktorý́ sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý́ majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
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a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the
a. details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
b. covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
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the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
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 (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Lucia Daňová, správca (administrator)

K036641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juríková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinku 33/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/190/2020 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/190/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Mária Juríková, rod. Valčíková, nar. 14.04.1959, trvale bytom Ulica A.
Hlinku 445/33, 971 01 Prievidza, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Potočná 66, 972 51 Handlová, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č. 0949 186 497 alebo emailom: spravca.danova@gmail.com.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K036642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juríková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinku 33/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/190/2020 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/190/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Mária Juríková, rod. Valčíková, nar. 14.04.1959, trvale bytom Ulica A.
Hlinku 445/33, 971 01 Prievidza, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet IBAN: SK55 8330 0000 0027 0179 9467, SWIFT: FIOZSKBA s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: JURIKOVA.
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K036643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juríková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinku 33/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/190/2020 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/190/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordringtil anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
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
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Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
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
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka Mária Juríková, rod. Valčíková, nar. 14.04.1959, trvale bytom
Ulica A. Hlinku 445/33, 971 01 Prievidza oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Trenčín sp. zn. 38OdK/190/2020 zo dňa 22.04.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 82/2020 dňa
29.04.2020 vyhlásený́ konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Lucia Daňová.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor Mária Juríková, born on 4.04.1959, permanently residing at Ulica A.
Hlinku 445/33, 971 01 Prievidza our duty is to inform you, that District Court in Trenčín sp. zn. 38OdK/190/2020
and promulgated in the Commercial bulletin No. 82/2020 from 29.04.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt
and simultaneously appointed JUDr. Lucia Daňová as the administrator (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 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený́ len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený́ v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
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but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý́ veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý́ sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla,
a dátum jej splatnosti, ak je odlišný́;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný́ alebo zmluvný́ úrok, obdobie, za
ktorý́ sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý́ majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
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if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the
details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration
number; and
whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
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 (Európskej
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únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Lucia Daňová, správca (administrator)

K036644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Valkovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 348/115, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/81/2020 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/81/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 11.03.2020, spisová značka 27OdK/81/2020-22 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 Kamil Valkovics, narodený 19.03.1988, bytom SNP
348/115, 935 41 Tekovské Lužany, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 54/2020 dňa 18.03.2020 pod číslom K024443
a nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2020.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Kamil Valkovics, narodený 19.03.1988, bytom SNP 348/115, 935 41
Tekovské Lužany, Slovenská republika 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 31.03.2020, 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 Kamil Valkovics 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 Kamil Valkovics, narodený 19.03.1988, bytom SNP 348/115,
935 41 Tekovské Lužany končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Kamil Valkovics, narodený 19.03.1988, bytom SNP 348/115, 935 41
Tekovské Lužany, Slovenská republika v zmysle § 167v ods. 1 zrušuje.
V Nitre, dňa 04.05.2020

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K036645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plášťovce 625, 935 85 Plášťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1975
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/157/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/157/2019
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30OdK/157/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Iveta Kováčová, nar. 22.09.1975, bytom Plášťovce 625, 935 85 Plašťovce,
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Iveta Kováčová, nar. 22.09.1975, bytom Plášťovce 625,
935 85 Plašťovce, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K036646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Vallo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krymská 2523/3, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/155/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/155/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Richard Vallo, nar. 21.09.1971, bytom Krymská 2523/3, 945 01 Komárno, týmto
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Richard Vallo, nar. 21.09.1971, bytom Krymská 2523/3,
945 01 Komárno, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K036647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Rešetka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/111/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/111/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Rastislav Rešetka, nar. 07.03.1972, bytom Horné Obdokovce 413, 956 08
Horné Obdokovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Rastislav Rešetka, s miestom podnikania
Horné Obdokovce 413, 9546 08 Horné Obdokovce, IČO: 33 409 358, vo veci oddlženia dlžníka konkurzom,
vedenom pod sp.zn.: 23OdK/111/2020, týmto v zmysle ust. § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Akademická 4, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na mob.č.: 0907/103 871.
V Nitre dňa 04.05.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K036648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Rešetka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/111/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/111/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors
/es/ „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
/cs/ „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
/da/ „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
/de/ „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
/et/ „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
/en/ „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
/fr/ „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
/it/ „Invito all´ insinuazione di un credito. Termine da osservare“
/lv/ „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
/lt/ „Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal“
/hu/ „Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
/mt/ „Stedina ghal prezentazzjoni ta ´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati“
/nl/ „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“
/pl/ „Wezwanie do zgloszenia wierzytelności. Przestrzegać teminów“
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/pt/ „Aviso de reclamacao de créditos. Prazos legais a observar“
/sk/ „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
/sl/ „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
/fi/ „Kehotus saatavan ilmoittamissen. Noudatettavat määräajat“
/sv/ „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/111/2020 zo dňa
24.04.2020 zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 83/2020 zo dňa 30.04.2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Rastislav Rešetka, nar. 07.03.1972, bytom Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce,
podnikajúci pod obchodným menom. Rastislav Rešetka, s miestom podnikania Horné Obdokovce 413, 9546 08
Horné Obdokovce, IČO: 33 409 358 (ďalej len „Dlžník“) a za správcu dlžníka bol ustanovený Mgr. Roman Nagy,
so sídlom kancelárie Akademická č. 4, 949 01 Nitra
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015
on Insolvency proceedings, as the bankruptcy truste of the debtor, I am obliged to inform you that based
on the Decision of District Court Nitra No. 23OdK/111/2020, dated 24.04.2020, published in Commercial
Journal No. 83/2020 on 30.04.2020, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor:
Rastislav Rešetka, birthdate 07.03.1972, with domicile at Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovakia, doing business under a busines name Rastislav Rešetka, with seat at Horné Obdokovce 413,
956 08 Horné Obdkovce, ID: 33 409 358 (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously appointed Mgr.
Roman Nagy, with seat of office at Akademická 4, 949 01 Nitra, as the trusteee of the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
01.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

30.04.2020. Dňom

This resolution of the District Court Nitra was published on 30.04.2020. The bankruptcy was declared on
01.05.2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR).
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), a
claim that is not a claim against the substance is filed in the bankruptcy by application (§ 28 sec 1 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
During the bankruptcy, claims listed in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been
applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by
execution it self are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible
by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher ina order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
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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. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZoKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 ods. 9 a 10 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZoKR).
In the bankruptcy a creditor, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by
the security right refferring to the property of the bankrupt, also applies his claim by the application.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which i tis assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Nitra, so sídlom Štúrova 9,
949 68 Nitra, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the truste: JUDr. Roman Nagy, with seat at
Akademicka 4, 949 01 Nitra, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one copy the creditor will also deliver the
application to the District Court in Nitra, with seat Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia ( § 28 sec 2 BRA).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199
sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3
ZoKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na
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internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a reštrukturalizácia a musí obsahovať
základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.

V Nitre dňa 04.05.2020 / In Nitra on 04.05.2020
JUDr. Roman Nagy , správca / Bankruptcy trustee

K036649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Rešetka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/111/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/111/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Rastislav Rešetka, nar. 07.03.1972, bytom Horné Obdokovce 413, 956 08
Horné Obdokovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom. Rastislav Rešetka, s miestom podnikania
Horné Obdokovce 413, 9546 08 Horné Obdokovce, IČO: 33 409 358 (ďalej len „dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka
konkurzom vedenom pod sp.zn.: 23OdK/111/2020, v súlade s ust. § 32 ods. 21 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“), týmto zverejňuje bankový účet,
na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky. Ide o nasledovný bankový účet:
Číslo účtu /IBAN/: IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Výška preddavku: 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve 2% zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške stanovenej v ust. § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Nitre, dňa 04.05.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K036650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osvaldova 1492 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/111/2020 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/111/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 30OdK/111/2020 S293 možno nahliadať v
sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9,00 hod do 11,00 hod a od 13,00
hod do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú
písomne na adresu kancelárie správcu, e-mailom alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne číslo 0905661269 a e-mailovú adresu: pinter@akpinter.sk .
JUDr. Tomáš Pintér správca

K036651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osvaldova 1492 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/111/2020 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/111/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Tomáš Pintér správca v oddlžení dlžníka René Lakatoš, nar. 15.08.1988, bytom Osvaldova 1492/7, 949 01
Nitra- Staré mesto, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre
popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je v Prima banka, a.s., IBAN: SK32
3100 0000 0040 1012 5200. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. 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, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. 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. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm.
a) musí byť podané na predpísanom tlačive.

K036652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osvaldova 1492 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/111/2020 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/111/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca v oddlžení dlžníka : René
Lakatoš, nar. 15.08.1988, bytom Osvaldova 1492/7, 949 01 Nitra- Staré mesto, ( ďalej len „Dlžník“), oznamujem
že, Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn 30OdK/111/2020 – 20 zo dňa 24. apríla 2020 vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a za správcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Pintér, sídlo kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01
Komárno, značka S293. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 84/2020
dňa 04.05.2020. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu
sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, 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. 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 Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of René Lakatoš, nar. 15.08.1988, bytom Osvaldova 1492/7, 949 01 Nitra- Staré mesto (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra
30OdK/111/2020 – 20 on date 24.04 2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published on 04.05.2020. The bankruptcy procedure was declared as of this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. Tomáš Pintér, Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika.. 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 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.
JUDr. Tomáš Pintér, trustee of the bankrupt.

K036653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Power Boilers & Piping, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri podlužianke 3, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 313 050
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2020 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o popretí pohľadávky - veriteľ TESing TP komplet s.r.o.
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k.: 28R/1/2020 zo dňa 26.02.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
43/2020 zo dňa 03.03.2020 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka Power Boilers & Piping, a.s., IČO:
48 313 050, so sídlom Pri podlužianke 3, 934 01 Levice (ďalej len ako „Dlžník“), pričom do funkcie správcu bola
ustanovená Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej len ako „Správca“).
Podľa ust. § 124 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) „Každú prihlásenú pohľadávku správca s
odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom
záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj na vyjadrenia dlžníka a iných osôb, v rozsahu, v akom ich možno
považovať za vecne preukázané a právne odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne
zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu
len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v miere, ktorý odôvodňuje
predpoklad, že veriteľ prihlásenej pohľadávky nebude v prípade konania podľa odseku 4 úspešný. Dôvodom
popretia prihlásenej pohľadávky nemôže byť len skutočnosť, že spornosť vyplýva z účtovnej dokumentácie
dlžníka, vyjadrení dlžníka alebo vyjadrení osôb, ktorých záujmy môžu byť ovplyvnené záujmami dlžníka, najmä
jeho súčasných alebo predchádzajúcich právnych, účtovných alebo daňových poradcov..“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 ust. § 124 ods. 2 ZoKR: „Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len správca do 30 dní od uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Prihlásenú pohľadávku správca poprie tak, že popretie pohľadávky spolu s dôvodom a
rozsahom jej popretia zapíše do zoznamu pohľadávok; ak správca poprie pohľadávku čo do výšky, v zozname
pohľadávok uvedie aj zistenú sumu prihlásenej pohľadávky. Uplynutím lehoty na popieranie pohľadávok sa
prihlásená pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú. Na účely výkonu práv spojených s
prihlásenou pohľadávkou sa prihlásená pohľadávka považuje za zistenú aj vtedy, ak je popretá len čo do jej
výšky. Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu po zapísaní do zoznamu pohľadávok písomne
oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
Podľa ust. § 124 ods. 3 ZoKR: „Dlžník alebo veriteľ, ktorý doručil správcovi prihlášku, je oprávnený podať
správcovi podnet, aby prihlásenú pohľadávku poprel. Správca je povinný každý podnet s odbornou starostlivosťou
vyhodnotiť a po vyhodnotení podnetu písomne informovať toho, kto podnet podal, ako podnet vybavil. Podnet na
popretie pohľadávky a spôsob jeho vybavenia správca zapíše do zoznamu pohľadávok.“
Podaním doručeným do kancelárie Správcu dňa 31.03.2020 si do reštrukturalizácie Dlžníka prihlásil svoju
pohľadávku TESing TP komplet s.r.o., so sídlom Na Okrajích 76, 530 02 Spojil, Česká republika (ďalej aj
len ako „Veriteľ“). Správca Vám týmto oznamuje, že dňa 30.04.2020 čiastočne poprel prihlásenú
pohľadávku čo do právneho dôvodu vzniku a čo do výšky, a to nasledovne:
veriteľ
celková
P. obchodné meno/
prihlásená
č. meno
a
suma
priezvisko

TESing
TP
82
33 970,00 €
komplet s.r.o.

Celková
zistená
suma

Popretá suma – úroky z Dôvod popretia právneho dôvodu vzniku pohľadávky a
omeškania
výšky pohľadávky

33 709,28 €

Veriteľ prihlásil úrok z omeškania do dátumu povolenia
260,72 € reštrukturalizácie. S ohľadom na ust. § 138 ods. 2 ZoKR
správca poprel prihlásený úrok v rozsahu vzniknutom po
začatí reštrukturalizačného konania.

POUČENIE:
Podľa ust. § 124 ods. 4 ZoKR: „Veriteľ popretej pohľadávky sa môže do 30 dní od uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok žalobou podanou voči dlžníkovi domáhať, aby súd určil právny dôvod, vymáhateľnosť, výšku,
zabezpečenie zabezpečovacím právom alebo poradie zabezpečovacieho práva popretej pohľadávky; v
žalobe sa veriteľ môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.“
Správca si touto cestou dovoľuje Veriteľa poučiť, že Veriteľ má právo domáhať sa na miestne a vecne príslušnom
súde určenia popretej pohľadávky určovacou žalobou, pričom táto musí byť podaná voči Dlžníkovi, a to v lehote
tridsiatich (30) dní odo dňa uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.
S úctou,

_______________________________
Mgr. Veronika Vargová
Správca dlžníka Power Boilers & Piping, a.s.

K036654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Rihóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 1046/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/36/2020 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/36/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23OdK/36/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Margita Rihóová, nar. 11.10.1971, trvale bytom Janka Kráľa
1046/2, 949 01 Nitra-Staré Mesto, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/36/2020, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 31/2020 zo dňa 14.02.2020 zrušuje.
v Nitre dňa 04.05.2020

JUDr. Ladislav Barát
správca

K036655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Power Boilers & Piping, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri podlužianke 3, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 313 050
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2020 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o popretí pohľadávky - Elektroopravovna Jemnice s.r.o.
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k.: 28R/1/2020 zo dňa 26.02.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
43/2020 zo dňa 03.03.2020 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka Power Boilers & Piping, a.s., IČO:
48 313 050, so sídlom Pri podlužianke 3, 934 01 Levice (ďalej len ako „Dlžník“), pričom do funkcie správcu bola
ustanovená Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej len ako „Správca“).
Podľa ust. § 124 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) „Každú prihlásenú pohľadávku správca s
odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom
záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj na vyjadrenia dlžníka a iných osôb, v rozsahu, v akom ich možno
považovať za vecne preukázané a právne odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne
zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu
len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v miere, ktorý odôvodňuje
predpoklad, že veriteľ prihlásenej pohľadávky nebude v prípade konania podľa odseku 4 úspešný. Dôvodom
popretia prihlásenej pohľadávky nemôže byť len skutočnosť, že spornosť vyplýva z účtovnej dokumentácie
dlžníka, vyjadrení dlžníka alebo vyjadrení osôb, ktorých záujmy môžu byť ovplyvnené záujmami dlžníka, najmä
jeho súčasných alebo predchádzajúcich právnych, účtovných alebo daňových poradcov..“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 ust. § 124 ods. 2 ZoKR: „Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len správca do 30 dní od uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Prihlásenú pohľadávku správca poprie tak, že popretie pohľadávky spolu s dôvodom a
rozsahom jej popretia zapíše do zoznamu pohľadávok; ak správca poprie pohľadávku čo do výšky, v zozname
pohľadávok uvedie aj zistenú sumu prihlásenej pohľadávky. Uplynutím lehoty na popieranie pohľadávok sa
prihlásená pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú. Na účely výkonu práv spojených s
prihlásenou pohľadávkou sa prihlásená pohľadávka považuje za zistenú aj vtedy, ak je popretá len čo do jej
výšky. Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu po zapísaní do zoznamu pohľadávok písomne
oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
Podľa ust. § 124 ods. 3 ZoKR: „Dlžník alebo veriteľ, ktorý doručil správcovi prihlášku, je oprávnený podať
správcovi podnet, aby prihlásenú pohľadávku poprel. Správca je povinný každý podnet s odbornou starostlivosťou
vyhodnotiť a po vyhodnotení podnetu písomne informovať toho, kto podnet podal, ako podnet vybavil. Podnet na
popretie pohľadávky a spôsob jeho vybavenia správca zapíše do zoznamu pohľadávok.“
Podaním doručeným do kancelárie Správcu dňa 03.04.2020 si do reštrukturalizácie Dlžníka prihlásil svoju
pohľadávku veriteľ Elektroopravovna Jemnice s.r.o., so sídlom Velká brána 733, 675 31 Jemnice, Česká
republika (ďalej aj len ako „Veriteľ“).
Správca obdržal podnet na popretie prihlásenej pohľadávky veriteľa Elektroopravovna Jemnice s.r.o. zo strany
Dlžníka, in concreto podnet na popretie pohľadávky čo do právneho dôvodu vzniku a čo do výšky pre dôvody
uvedené v podnete, ktorý Správca prikladá k tomuto oznámeniu.
Správca sa s doručeným podnetom stotožnil aj s ohľadom na skutočnosť, že prihlásená pohľadávka nefiguruje
v účtovných záznamoch Dlžníka, ako ani v zozname záväzkov doručenom príslušnému súdu ako súčasť
návrhu na povolenie reštrukturalizácie.
Správca Vám týmto oznamuje, že dňa 30.04.2020 poprel prihlásenú pohľadávku čo do právneho dôvodu
vzniku a čo do výšky nasledovne:
veriteľ
obchodné celková
P.
meno/
meno
a prihlásená
č.
priezvisko
suma

celková
zistená
suma

popretá
suma
istina
1 615,00 €

Elektroopravovna
28
Jemnice s.r.o.

3 000,00 €

1 385,00 €

dôvod popretia právneho dôvodu vzniku pohľadávky a výšky
- pohľadávky

Podľa správcovi predložených dokumentov došlo k čiastočnému
zániku pohľadávky jej zaplatením. Z uvedeného dôvodu správca
pohľadávku poprel čo do výšky a čo do právneho dôvodu v
uvedenom rozsahu.

POUČENIE:
Podľa ust. § 124 ods. 4 ZoKR: „Veriteľ popretej pohľadávky sa môže do 30 dní od uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok žalobou podanou voči dlžníkovi domáhať, aby súd určil právny dôvod, vymáhateľnosť, výšku,
zabezpečenie zabezpečovacím právom alebo poradie zabezpečovacieho práva popretej pohľadávky; v
žalobe sa veriteľ môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.“
Správca si touto cestou dovoľuje Veriteľa poučiť, že Veriteľ má právo domáhať sa na miestne a vecne príslušnom
súde určenia popretej pohľadávky určovacou žalobou, pričom táto musí byť podaná voči Dlžníkovi, a to v lehote
tridsiatich (30) dní odo dňa uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.
S úctou,
_______________________________
Mgr. Veronika Vargová
Správca dlžníka Power Boilers & Piping, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Power Boilers & Piping, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri podlužianke 3, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 313 050
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2020 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o popretí pohľadávky - ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k.: 28R/1/2020 zo dňa 26.02.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
43/2020 zo dňa 03.03.2020 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka Power Boilers & Piping, a.s., IČO:
48 313 050, so sídlom Pri podlužianke 3, 934 01 Levice (ďalej len ako „Dlžník“), pričom do funkcie správcu bola
ustanovená Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej len ako „Správca“).
Podľa ust. § 124 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) „Každú prihlásenú pohľadávku správca s
odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom
záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj na vyjadrenia dlžníka a iných osôb, v rozsahu, v akom ich možno
považovať za vecne preukázané a právne odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne
zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu
len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v miere, ktorý odôvodňuje
predpoklad, že veriteľ prihlásenej pohľadávky nebude v prípade konania podľa odseku 4 úspešný. Dôvodom
popretia prihlásenej pohľadávky nemôže byť len skutočnosť, že spornosť vyplýva z účtovnej dokumentácie
dlžníka, vyjadrení dlžníka alebo vyjadrení osôb, ktorých záujmy môžu byť ovplyvnené záujmami dlžníka, najmä
jeho súčasných alebo predchádzajúcich právnych, účtovných alebo daňových poradcov..“
Podľa ust. § 124 ods. 2 ZoKR: „Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len správca do 30 dní od uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Prihlásenú pohľadávku správca poprie tak, že popretie pohľadávky spolu s dôvodom a
rozsahom jej popretia zapíše do zoznamu pohľadávok; ak správca poprie pohľadávku čo do výšky, v zozname
pohľadávok uvedie aj zistenú sumu prihlásenej pohľadávky. Uplynutím lehoty na popieranie pohľadávok sa
prihlásená pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú. Na účely výkonu práv spojených s
prihlásenou pohľadávkou sa prihlásená pohľadávka považuje za zistenú aj vtedy, ak je popretá len čo do jej
výšky. Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu po zapísaní do zoznamu pohľadávok písomne
oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
Podľa ust. § 124 ods. 3 ZoKR: „Dlžník alebo veriteľ, ktorý doručil správcovi prihlášku, je oprávnený podať
správcovi podnet, aby prihlásenú pohľadávku poprel. Správca je povinný každý podnet s odbornou starostlivosťou
vyhodnotiť a po vyhodnotení podnetu písomne informovať toho, kto podnet podal, ako podnet vybavil. Podnet na
popretie pohľadávky a spôsob jeho vybavenia správca zapíše do zoznamu pohľadávok.“
Podaním doručeným do kancelárie Správcu dňa 31.03.2020 si do reštrukturalizácie Dlžníka prihlásil svoju
pohľadávku veriteľ ČKD PRAHA DIZ, a.s., so sídlom Kolbenova 942/38A, 190 00 Praha 9, Česká
republika (ďalej aj len ako „Veriteľ“).
Správca obdržal podnet na popretie prihlásenej pohľadávky veriteľa ČKD PRAHA DIZ, A.S. zo strany Dlžníka,
in concreto podnet na popretie pohľadávky čo do právneho dôvodu vzniku a čo do výšky pre dôvody uvedené
v podnete, ktorý Správca prikladá k tomuto oznámeniu.
Správca sa s doručeným podnetom stotožnil aj s ohľadom na skutočnosť, že prihlásená pohľadávka nefiguruje
v účtovných záznamoch Dlžníka, ako ani v zozname záväzkov doručenom príslušnému súdu ako súčasť
návrhu na povolenie reštrukturalizácie.
Správca Vám týmto oznamuje, že dňa 30.04.2020 poprel prihlásenú pohľadávku čo do právneho dôvodu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vzniku a čo do výšky nasledovne:
veriteľ
celková
P. obchodné
prihlásená
č. meno/ meno a
suma
priezvisko

Celková
popretá
zistená suma suma
istina

popretá suma
- omeškania

-

úroky

79 134,00 €
21

ČKD PRAHA 103 944,45
DIZ, A.S.
€

0

24 810,45 €

€

z dôvod popretia právneho dôvodu vzniku
pohľadávky a výšky pohľadávky
S ohľadom na skutočnosti predložené
správcovi dlžníkom, správca má za to, že
došlo k zániku pohľadávok ich započítaním,
resp. z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Na
tomto základe správca poprel prihlásenú
pohľadávku čo do právneho dôvodu a čo do
výšky.

POUČENIE:
Podľa ust. § 124 ods. 4 ZoKR: „Veriteľ popretej pohľadávky sa môže do 30 dní od uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok žalobou podanou voči dlžníkovi domáhať, aby súd určil právny dôvod, vymáhateľnosť, výšku,
zabezpečenie zabezpečovacím právom alebo poradie zabezpečovacieho práva popretej pohľadávky; v
žalobe sa veriteľ môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.“
Správca si touto cestou dovoľuje Veriteľa poučiť, že Veriteľ má právo domáhať sa na miestne a vecne príslušnom
súde určenia popretej pohľadávky určovacou žalobou, pričom táto musí byť podaná voči Dlžníkovi, a to v lehote
tridsiatich (30) dní odo dňa uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.
S úctou,

_______________________________
Mgr. Veronika Vargová
Správca dlžníka Power Boilers & Piping, a.s.

K036657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Červeňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice Levice, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.9.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/43/2017 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/43/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 21.7.2017, č.k. 32OdK/43/2017, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.7.2017, pod OV č. 143/2017, č. zverejnenia K018863, konkurz na
dlžníka Ing. Peter Červenák, narodený 5.9.1958, bytom Mesto Levice, v minulosti podnikajúceho pod obchodným
menom Ing. Peter Červeňák, so sídlom Levice, 29. augusta č. 70, IČO: 37723022. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421
(0)905328946, e-mail : office@majoran.sk.
Konkurz bol vyhlásený podľa Štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení ( ďalej len ZKR )
Podľa § § 167h ZKR - Konkurzná podstata - Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku. Ďalej konkurzu
podlieha aj majetok, ktorý nadobudol dlžník po vyhlásení konkurzu v dôsledku splnenia povinností správcom po
vyhlásení konkurzu v prípadoch podľa § 45a.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 166i ZKR - Preskúmanie pomerov dlžníka - Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Iné šetrenia správca vykoná na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
§ 167r - Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty - Oprávnená osoba podľa 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. 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. 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.
Podľa § 167t Náklady konkurzu - Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov v tomto poradí: a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku, b)
nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu, c) náklady spojené so správou majetku
podliehajúceho konkurzu, d) preddavok na trovy znaleckého posudku, e) úhrada nákladov šetrení vykonaných
správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo schôdzou veriteľov.
Podľa § 167u - Rozvrh výťažku, odsek (1)“Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia
konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku zámer zostaviť rozvrh dňa 17.3.2020, č. OV 53/2020, č. zverejnenia
K024224.
Podľa § 167v ZKR - Zrušenie konkurzu - 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.
Správca vychádzal z údajov uvedených dlžníkom v návrhu na vyhlásenie konkurzu, z údajov, ktoré dlžník uviedol
po výzve správcu na súčinnosť, z údajov, ktoré zaslali oslovené inštitúcie, ktoré môžu evidovať majetok
a z vlastných šetrení. Svoje pohľadávky neprihlásil ani jeden zabezpečený veriteľ. Pohľadávky prihlásili len
nezabezpečení veritelia.
Na základe zistení správca zapísal speňažiteľný majetok dlžníka a to majetok vo všeobecnej podstate, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníka dňa 21.9.2017, č. OV 180/2017, č. zverejnenia K027832, dňa 6.10.2017, č.
OV 191/2017, č. zverejnenia K030582, 17.12.2019, č. OV 243/2019, č. zverejnenia K108307, dňa 12.2.2020, č.
OV 29/2020, č. zverejnenia K012982. Majetok zverejňoval aj v registri úpadcov a ako majetok vo všeobecnej
podstate, S týmto majetkom správca nakladal tak, ako je to uvedené v Rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Tento rozvrh bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 14.4.2020, č. OV 71/2020, č. zverejnenia K031240
V zmysle konečného rozvrhu správca vykonal úhradu nákladov konkurzu všeobecnej podstaty úhradu súdnych
poplatkov za konkurz a pomerné uspokojenie veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok a to na čísla
účtov, ktoré veritelia, alebo ich zástupcovia oznámili správcovi mailom, prípadne už boli uvedené v prihláškach.
Správca teda splnil konečný rozvrh výťažku. Z uvedeného dôvodu správca oznamuje, že konkurz sa
končí. Publikovaním tohto oznámenie 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. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.
JUDr. Jozef Majorán, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacza Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 147 / 61, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/66/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/66/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu ako je hore uvedený oznamuje, že dňa 08.10.2019 prijal a zapísal po
uplynutí základnej 45-dňovej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlášku nezabezpečeného veriteľa Slovenská
kancelária poisťovateľov, so sídlom Bajkalská 19/B, Bratislava, IČO: 36 062 235 na celkovú sumu 2398,75 EUR,
ktorú podľa vyhlásenia veriteľa účtuje vo svojom účtovníctve.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K036659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrivňáková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1414/26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/161/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/161/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova tr. 62/30, 949 01 Nitra, ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka: Monika Hrivňáková, nar. 16.02.1965, bytom
Budovateľská 1414/26, 945 01 Komárno, 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 týmto v
súlade s ust. §-u 27 ods. 1 pís. f) a §-u 167k ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty, a to:
1. súpisová zložka majetku č. 1
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Komárno, obec Komárno, katastrálne
územie Komárno, zapísaná na LV č. 8845 ako parcela registra “C“ č. 5195, zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 713 m2, umiestnená v zastavanom území obce – spoluvlastnícky podiel dlžníka 6152/166500
Súpisová hodnota majetku: 395,17 EUR
Deň zapísania majetku: 17.10.2019
Dôvod zapísania majetku: Správca zapísal uvedenú súpisovú zložku majetku do oddelenej podstaty v súlade s
ust. §-u 167h ods. 1 ZoKR z dôvodu, že zabezpečený veriteľ ALTERNATÍVA, s.r.o., so sídlom Kossúthovo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nám. 12, 945 01 Komárno, IČO: 36 521 876, ktorého pohľadávky sú zabezpečené zabezpečovacím právom k
uvedenej súpisovej zložke majetku, si prihlásil svoje zabezpečené pohľadávky do konkurzu ako prednostný
zabezpečený veriteľ v súlade s ust. §-u 167k ods. 1 ZoKR.
Deň vylúčenia majetku: 04.05.2020
Dôvod vylúčenia majetku: Správca oznamuje, že uvedená súpisová zložka majetku prestáva podliehať konkurzu z
dôvodu, že prednostný zabezpečený veriteľ doručil správcovi dňa 01.04.2020 späťvzatie prihlášok zabezbečených
pohľadávok v celom rozsahu a na základe tejto skutočnosti mu zaniklo postavenie účastníka v rozsahu ním
prihlásených pohľadávok v súlade s ust. §-u 27 ods. 1 pís. f) ZoKR. Zaťažený majetok zároveň prestáva podliehať
konkurzu z dôvodu, že nebol vyhotovený znalecký posudok na posúdenie, či hodnota zaťaženého majetku
prevyšuje ťarchy na majetku v súlade s ust. §-u 167k ods. 6 ZoKR.
2. súpisová zložka majetku č. 2
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Komárno, obec Komárno, katastrálne
územie Komárno, zapísaná na LV č. 8845 ako stavba obytného domu so súpisným č. 1414, na parcele č. 5195,
postavená na zemskom povrchu – spoluvlastnícky podiel dlžníka 6152/166500
Súpisová hodnota majetku: 342,48 EUR
Deň zapísania majetku: 17.10.2019
Dôvod zapísania majetku: Správca zapísal uvedenú súpisovú zložku majetku do oddelenej podstaty v súlade s
ust. §-u 167h ods. 1 ZoKR z dôvodu, že zabezpečený veriteľ ALTERNATÍVA, s.r.o., so sídlom Kossúthovo
nám. 12, 945 01 Komárno, IČO: 36 521 876, ktorého pohľadávky sú zabezpečené zabezpečovacím právom k
uvedenej súpisovej zložke majetku, si prihlásil svoje zabezpečené pohľadávky do konkurzu ako prednostný
zabezpečený veriteľ v súlade s ust. §-u 167k ods. 1 ZoKR.
Deň vylúčenia majetku: 04.05.2020
Dôvod vylúčenia majetku: Správca oznamuje, že uvedená súpisová zložka majetku prestáva podliehať konkurzu z
dôvodu, že prednostný zabezpečený veriteľ doručil správcovi dňa 01.04.2020 späťvzatie prihlášok zabezbečených
pohľadávok v celom rozsahu a na základe tejto skutočnosti mu zaniklo postavenie účastníka v rozsahu ním
prihlásených pohľadávok v súlade s ust. §-u 27 ods. 1 pís. f) ZoKR. Zaťažený majetok zároveň prestáva podliehať
konkurzu z dôvodu, že nebol vyhotovený znalecký posudok na posúdenie, či hodnota zaťaženého majetku
prevyšuje ťarchy na majetku v súlade s ust. §-u 167k ods. 6 ZoKR.
3. súpisová zložka majetku č. 3
Opis súpisovej zložky majetku: Byt nachádzajúci sa v okrese Komárno, obec Komárno, katastrálne územie
Komárno, zapísaná na LV č. 8845, vchod č. o. 26, prízemie, byt č. 8 – spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/8, podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel
k pozemku 6152/166500
Súpisová hodnota majetku: 2 000,00 EUR
Deň zapísania majetku: 17.10.2019
Dôvod zapísania majetku: Správca zapísal uvedenú súpisovú zložku majetku do oddelenej podstaty v súlade s
ust. §-u 167h ods. 1 ZoKR z dôvodu, že zabezpečený veriteľ ALTERNATÍVA, s.r.o., so sídlom Kossúthovo
nám. 12, 945 01 Komárno, IČO: 36 521 876, ktorého pohľadávky sú zabezpečené zabezpečovacím právom k
uvedenej súpisovej zložke majetku, si prihlásil svoje zabezpečené pohľadávky do konkurzu ako prednostný
zabezpečený veriteľ v súlade s ust. §-u 167k ods. 1 ZoKR.
Deň vylúčenia majetku: 04.05.2020
Dôvod vylúčenia majetku: Správca oznamuje, že uvedená súpisová zložka majetku prestáva podliehať konkurzu z
dôvodu, že prednostný zabezpečený veriteľ doručil správcovi dňa 01.04.2020 späťvzatie prihlášok zabezbečených
pohľadávok v celom rozsahu a na základe tejto skutočnosti mu zaniklo postavenie účastníka v rozsahu ním
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prihlásených pohľadávok v súlade s ust. §-u 27 ods. 1 pís. f) ZoKR. Zaťažený majetok zároveň prestáva podliehať
konkurzu z dôvodu, že nebol vyhotovený znalecký posudok na posúdenie, či hodnota zaťaženého majetku
prevyšuje ťarchy na majetku v súlade s ust. §-u 167k ods. 6 ZoKR.

V Nitre, dňa 04.05.2020
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K036660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tuhárska Adriána
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká komárňanská 122 122, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/42/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/42/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty Adriána Tuhárska, nar. 16.02.1977, Veľká komárňanská
122, 941 31 Dvory nad Žitavou č. k.: OS Nitra 28OdK/42/2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje III.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku
dlžníka hnuteľné veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na
predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
Telefón Motorola One

Výrobné číslo

Stav opotrebenia
Používaný, paušál z Telekom

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
100,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 16.02.2020. V III. kole verejného
ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky III. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 28OdK/42/2020- neotvárať", do 25.05.2020 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 25.05.2020 do 10.00 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.
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3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 25.05.2020 do 10.00 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.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku 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 alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) 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.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K036661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gyűrősi Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta stará 665 / 5, 946 52 Imeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/64/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/64/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
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vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Roland Gyűrősi, nar.
14.03.1974, bytom Cesta stará 665/5, 946 52 Imeľ, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že ku dňu 04.05.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.
j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 04.05.2020
JUDr. Milada Koukalová, správca dlžníka

K036662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 296/18 296/18, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/77/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/77/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty Ľudmila Holková, nar. 18.04.1946, trvale bytom Nábrežie
296/18, 942 01 Šurany č. k.: OS Nitra 28OdK/77/2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje I. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka
nehnuteľné veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na
predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

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

Vlkas

Obec Druh pozemku

Vlkas Trvalý
porast
Vlkas Trvalý
porast

Výmera
v m2

Štát Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

trávny 1511

SR

4/44

41,- Euro

trávny 1511

SR

4/44

41,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V I. kole verejného ponukového konania je
stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania pre predaj nehnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 28OdK/77/2020- neotvárať", do 25.05.2020 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
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2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 25.05.2020 do 10.00 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) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 25.05.2020 do 10.00 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.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku 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 alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) 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.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K036663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varannayová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
t. č. P. O. BOX 149, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/77/2020 S1834
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Okresný súd Nitra
31OdK/77/2020
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Mária Varannayová, nar.
15.03.1954, bytom 934 01 Levice, t.č. P. O. BOX 149, 934 01 Levice, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 04.05.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 04.05.2020
JUDr. Milada Koukalová, správca

K036664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakab Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 318 / 7, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/96/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/96/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Attila Jakab, nar. 06.11.1976, trvale bytom
Novozámocká cesta 318/7, 93 42 Gbelce. k.: OS Nitra 27OdK/96/2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení
s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov,
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate
majetku dlžníka hnuteľné veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na
majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis

Výrobné číslo

Prívesný
vozík

VIN: U5HV0630121RB0888 NZ 991YD, rok
zodpovedá veku

Škoda
up

Pick VIN:
TMBDEF200S5076103

Stav opotrebenia
výroby

2002,

NZ 364CU, nepojazdné

technický

Spoluvlastnícky
podiel
stav 1/1

1/1

Súpisová
hodnota
100,- Euro

200,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 31.03.2020. V I. kole verejného
ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.
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Podmienky I. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 27OdK/96/2020- neotvárať", do 25.05.2020 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 25.05.2020 do 10.00 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) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 25.05.2020 do 10.00 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.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku 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 alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) 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.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filyóová rod. Čurgaiová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 694/15A 694/15A, 935 61 Hronovce - Vozokany nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/95/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/95/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Iveta Filyóová, nar. 30.11.1975, trvale bytom
Parková 694/15A, 93561 Hronovce – Vozokany nad Hronom č. k.: OS Nitra č. k. 30OdK/95/2020, v súlade
s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov, vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka ako nehnuteľnosti, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy
prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Pozemok
LV

Pozemok
Registra
KN
parcelné č.
1029 3892
LV Pozemok
Registra
KN
parcelné č.
1029 570

Katastrálne
„C“ územie

Obec Druh pozemku

Výmera
v m2

Štát Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

Čata
Katastrálne
„E“ územie

Čata Orná pôda
Obec Druh pozemku

4463
Výmera
v m2

SR 31/173808
Štát Spoluvlastnícky
podiel

7,- Euro
Súpisová
hodnota

SR

31/173808

8,- Euro

1029
1029
1029
1029
1029
1029
1029
1029
1029
1029
1029
1029
1029
1029
1029
1029
LV

Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Čata
Katastrálne
„E“ územie

15155
20846
26954
8391
37037
7765
6380
523
1039
603
514
406
780
629
504
4179
Výmera
v m2

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
Štát

31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
31/173808
Spoluvlastnícky
podiel

60,- Euro
100,- Euro
120,- Euro
20,- Euro
150,- Euro
10,- Euro
8,- Euro
6,- Euro
7,- Euro
4,- Euro
6,- Euro
5,- Euro
10,- Euro
9,- Euro
7,- Euro
12,- Euro
Súpisová
hodnota

56667
18600

SR
SR

31/173808
31/173808

10,- Euro
7,- Euro

638
639/1
1076
1078
1125
2493
2999
3101
3104
3196/2
3440
3441
3442
3443
3444
3893
Pozemok
Registra
KN
parcelné č.
1183 1367
1183 1368/2

Čata

Čata
Čata

Čata Zastavaná plocha
nádvorie
Čata Trvalý trávny porast
Čata Trvalý trávny porast
Čata Trvalý trávny porast
Čata Trvalý trávny porast
Čata Trvalý trávny porast
Čata Orná pôda
Čata Orná pôda
Čata Trvalý trávny porast
Čata Trvalý trávny porast
Čata záhrada
Čata Orná pôda
Čata Orná pôda
Čata Orná pôda
Čata Orná pôda
Čata Orná pôda
Čata Trvalý trávny porast
Obec Druh pozemku

Čata Trvalý trávny porast
Čata Trvalý trávny porast

a 869

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 26.03.2020. V I. kole verejného
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ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky. Predmetom
ponukového konania nie sú jednotlivé nehnuteľnosti. Parcely uvedené na LV č. 1029, k. ú. Čata, tvoria
spoločnú nehnuteľnosť s parcelami uvedenými na LV č. 1183, podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových
spoločenstvách - vz. 69/13. Parcely uvedené na LV č. 1183, k. ú. Čata, tvoria spoločnú nehnuteľnosť
s parcelami uvedenými na LV č. 1029, podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách - vz. 69/13.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania pre predaj nehnuteľností úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 30OdK/95/2020- neotvárať", do 25.05.2020 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 25.05.2020 do 10.00 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) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie nehnuteľnosti, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky k jednotlivej nehnuteľnosti,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 25.05.2020 do 10.00 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.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku 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 alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) 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.

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

K036666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacza Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 147 / 61, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/66/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/66/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Lacza, nar. 06.09.1979, trvale bytom
Nový rad 147/61, 94655 Pribeta k.: OS Nitra 28OdK/66/2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje I.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku
dlžníka Iná majetková hodnota, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na
majetok:

Iná majetková hodnota:

Popis inej majetkovej hodnoty

Registrácia

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

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 06.04.2020. V I. kole verejného
ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania pre predaj Inej majetkovej hodnota úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 28OdK/66/2020- neotvárať", do 25.05.2020 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 25.05.2020 do 10.00 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 25.05.2020 do 10.00 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.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku 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 alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) 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.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K036667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrivňáková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1414/26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/161/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/161/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, bol ustanovený
do funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Monika Hrivňáková, nar. 16.02.1965, bytom
Budovateľská 1414/26, 945 01 Komárno, 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 Uznesením
Okresného súdu Nitra pod č. k. 32OdK/161/2019 zo dňa 16. augusta 2019. Vzhľadom k tomu, že po preskúmaní
majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov a po vykonaní úkonov smerujúcich k speňaženiu majetku zahrnutého do konkurznej
podstaty nebolo možné speňažiť majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, správca v zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.

V Nitre, dňa 04.05.2020
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K036668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurček Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urmince 171, 956 02 Urmince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/110/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/110/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Ďurček, nar. 11.09.1962, trvale bytom
Obec Urmince, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Ďurček, so sídlom Urmince 171, IČO: 40799042
k sp. zn. OS Nitra 27OdK/110/2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje I. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka Nehnuteľnosti a Hnuteľné
veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie
ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Pozemok
LV

Pozemok
Registra
KN
parcelné č.
1586 172/5

Katastrálne
„E“ územie
Urmince

1585 170
1585 170
1587 172/2

Urmince
Urmince
Urmince

1587 172/4

Urmince

Obec

Druh pozemku

Urmince Zastavaná
nádvorie
Urmince Záhrada
Urmince Záhrada
Urmince Zastavaná
nádvorie
Urmince Zastavaná
nádvorie

Výmera
v m2

Štát Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

plocha

a 414

SR

1/4

300,- Euro

plocha

388
673
a 47

SR
SR
SR

1/2
1/2
1/2

270,- Euro
540,- Euro
120,- Euro

plocha

a 61

SR

1/2

160,- Euro
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Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
Výrobné číslo
Stav opotrebenia
Fiat Ulysse 2000 VIN: ZFA22000012607526 TO 308 BU, technický stav zodpovedá veku

Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
1/1
100,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V I. kole verejného ponukového konania je
stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania pre predaj majetku úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 27OdK/110/2020- neotvárať", do 25.05.2020 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 25.05.2020 do 10.00 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) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 25.05.2020 do 10.00 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.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku 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 alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
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10) 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.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K036669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kajtár Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojníky 156, 934 01 Zbrojníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/45/2020 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/45/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ernest Kajtár, nar. 22.08.1979, bytom Zbrojníky 156,
934 01 Levice, t. č. Perecká 32, 934 01 Levice, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), zverejňuje doplnenie súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nasledovne:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2:
Typ súpisovej zložky: Osobné vozidlo zn. VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
Popis: Osobné vozidlo zn. VOLKSWAGEN, obchodný názov: PASSAT VARIANT, druh: AC KOMBI, farba: čierna,
VIN: WVWZZZ3BZ2E374890, evidenčné číslo: LV476GA, rok výroby: 2002, zdvihový objem valcov: 1984 cm3,
najväčší výkon motora: 85 kW/ otáčky: 5400 min-1, prevodovka: MT/ 5 stupňov, druh paliva: BENZÍN.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2:

1000.- €

V Nových Zámkoch 04.05.2020
Ing. Marta Kulichová, správca

K036670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Martinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balvany 628, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/218/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/218/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Renáta Martinová, nar. 16.01.1978, bytom Balvany 628, 946 01
Kameničná (ďalej ako „dlžník“, resp. „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 29OdK/218/2019, v súlade s
ust. § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“)
vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku s por. č. 4 - hnuteľnej veci,
zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnený v OV č. 15/2020 dňa 23.01.2020).
1. Špecifikácia predávaného majetku
P.č. Opis súpisovej zložky majetku
4.

Súpisová
hodnota

HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Osobné motorové vozidlo, zn.: FORD FIESTA, VIN: WF0AXXGAJAVD24234, rv. 31.07.1998, farba: červená
metalíza tmavá, EČ: KN975EX
300,- €
Stav: Zodpovedajúci veku, celkovo opotrebované, s menšími poškodeniami, pojazdné.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

2. Cena majetku určeného na predaj
V 3. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedenú hnuteľnú vec na predaj v súlade s ust.
§ 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 29OdK/218/2019 – Hnuteľná vec a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 29OdK/218/2019 Renáta Martinová – Hnuteľná vec – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
25.05.2020, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s značením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení
verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, platobný príkaz, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva na prevod vlastníckeho práva k predmetu tohto verejného ponukového konania.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní bez akýchkoľvek výhrad akceptujú
skutočnosť, že:
a. úspešný záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predávanému
majetku podľa tohto verejného ponukového konania.
b. úspešný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva
k predávanému majetku v lehote určenej, resp. dohodnutej so správcom a je povinný počínať si tak, aby
nezmaril verejné ponukové konanie.
c. v prípade, ak úspešný záujemca poruší svoju povinnosť podľa písm. b) tohto bodu, t.j. poruší svoju
povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu (odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu), resp. poruší svoju povinnosť
počínať si tak, aby nezmaril verejné ponukové konanie, úspešný záujemca je povinný zaplatiť do
všeobecnej konkurznej podstaty zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa ním ponúknutej kúpnej cene,
pričom zaplatená záloha na ponúknutú kúpnu cenu sa použije na úhradu zmluvnej pokuty, s čím
záujemca vopred bez výhrad súhlasí. Zaplatená záloha kúpnej ceny sa v tomto prípade bude považovať
za výťažok zo speňaženia majetku.
V Nitre, dňa 04.05.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K036671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakab Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 318 / 7, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/96/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/96/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Attila Jakab, nar. 06.11.1976, trvale bytom
Novozámocká cesta 318/7, 93 42 Gbelce. k.: OS Nitra 27OdK/96/2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení
s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov,
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate
majetku dlžníka nehnuteľné veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na
majetok:

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

Katastrálne
„E“ územie

255 1514

Štúrovo
Štúrovo
Štúrovo

Obec

Druh pozemku

Štúrovo Záhrada
Štúrovo Zastavaná
nádvorie
Štúrovo Zastavaná
nádvorie

Výmera
v m2

Štát Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

plocha

339
a 21

SR
SR

1/10
1/10

400,- Euro
200,- Euro

plocha

a 446

SR

1/10

400,- Euro

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

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 31.03.2020. V I. kole verejného
ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania pre predaj nehnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 27OdK/96/2020- neotvárať", do 25.05.2020 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 25.05.2020 do 10.00 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) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
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- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 25.05.2020 do 10.00 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.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním nehnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku 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 alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) 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.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K036672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vék 2145/94, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/242/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/242/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Eva Nagyová, nar. 08.07.1981, bytom Vék 2145/94, 947 01 Hurbanovo
(ďalej ako „dlžník“, resp. „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 28OdK/242/2019, v súlade s ust. § 167p
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlasuje II.
kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty
(zverejnený v OV č. 32/2020 dňa 17.02.2020).
1. Špecifikácia predávaného majetku
1. HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo, zn: Škoda Felícia, VIN: TMBEGF613W0851775, farba: červená metalíza tmavá, r.v. 20.11.1998, EČ: KN633CN
Stav: celkovo opotrebovaný, nepojazdné, nemá platnú emisnú ani technickú kontrolu, chýba zadne bočné sklo za vodičom, karoséria je na
viacerých miestach deravá a hrdzavá.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250 EUR

2. Cena majetku určeného na predaj
V 2. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedenú hnuteľnú vec na predaj v súlade s ust.
§ 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 28OdK/242/2019 – Hnuteľná vec a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 28OdK/242/2019 Eva Nagyová – Hnuteľná vec – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
25.05.2020, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s značením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení
verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, platobný príkaz, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
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7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva na prevod vlastníckeho práva k predmetu tohto verejného ponukového konania.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní bez akýchkoľvek výhrad akceptujú
skutočnosť, že:
a. úspešný záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predávanému
majetku podľa tohto verejného ponukového konania.
b. úspešný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva
k predávanému majetku v lehote určenej, resp. dohodnutej so správcom a je povinný počínať si tak, aby
nezmaril verejné ponukové konanie.
c. v prípade, ak úspešný záujemca poruší svoju povinnosť podľa písm. b) tohto bodu, t.j. poruší svoju
povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu (odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu), resp. poruší svoju povinnosť
počínať si tak, aby nezmaril verejné ponukové konanie, úspešný záujemca je povinný zaplatiť do
všeobecnej konkurznej podstaty zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa ním ponúknutej kúpnej cene,
pričom zaplatená záloha na ponúknutú kúpnu cenu sa použije na úhradu zmluvnej pokuty, s čím
záujemca vopred bez výhrad súhlasí. Zaplatená záloha kúpnej ceny sa v tomto prípade bude považovať
za výťažok zo speňaženia majetku.
V Nitre, dňa 04.05.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K036673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kepko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaka 139, 935 68 Čaka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/112/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/112/2020
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
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K036674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kepko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaka 139, 935 68 Čaka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/112/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/112/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Michal Kepko, nar. 09.04.1985, bytom Čaka č. 139, 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 SK81 0900 0000 0051 5039 0764, 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

K036675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bakaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhliská 64, 935 05 Uhliská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/269/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/269/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Štefan Bakaj, nar. 02.01.1983, bytom Uhliská 64, 935 05 Uhliská (ďalej ako
„dlžník“, resp. „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 29OdK/269/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhá
veta v spojení s ust. § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZoKR“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru nehnuteľností menšej
hodnoty, ktoré boli zapísané do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod por. č. 4 až 12 a 14 až 20 (zverejnený
v OV č. 40/2020 dňa 27.02.2020).
1. Špecifikácia predávaného majetku
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Dolné Devičany, obec: Devičany, okres: Levice, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané
na LV č. 4 ako
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist. Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis / poznámka
m2
4.
334/2
záhrada
298
C
1/2
74,50 €
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
5.
1366/1
vinica
636
E
1/2
318,00 €
6.
1366/2
Trvalý trávny porast
817
E
1/2
40,85 €
7.
1415/2
Orná pôda
224
E
1/2
44,80 €
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8.
1499/2
Trvalý trávny porast
603
E
1/2
30,15 €
9.
1516
Orná pôda
2295
E
1/2
459,00 €
10. 1518/1
záhrada
763
E
1/2
190,75 €
11. 2111/1
Trvalý trávny porast
2714
E
1/2
135,70 €
12. 2111/2
Trvalý trávny porast
131
E
1/2
6,55 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Dolné Devičany, obec: Devičany, okres: Levice, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané
na LV č. 724 ako
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist. Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis / poznámka
m2
14. 1041/1
vinica
473
C
1/4
118,25 €
15. 1042
Trvalý trávny porast
1356
C
1/4
33,90 €
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
16. 1040
vinica
373
E
1/4
93,25 €
17. 1041
vinica
359
E
1/4
89,75 €
18. 1044
vinica
378
E
1/4
94,50 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Dolné Devičany, obec: Devičany, okres: Levice, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané
na LV č. 786 ako
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist. Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis / poznámka
m2
19. 1569/1
Lesný pozemok
6348
C
21/3318
8,03 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Dolné Devičany, obec: Devičany, okres: Levice, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané
na LV č. 996 ako
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist. Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis / poznámka
m2
20. 1571/11
Lesný pozemok
941096
C
21/3318
1.191,26 €

Predmetné nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor nehnuteľností menšej hodnoty v celosti.
2. Cena majetku určeného na predaj
V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedený súbor nehnuteľností menšej hodnoty na
predaj v súlade s ust. § 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 29OdK/269/2019 – Nehnuteľnosti – a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 29OdK/269/2019 Štefan Bakaj – Nehnuteľnosti - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr 25.05.2020, na
adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie súboru nehnuteľností zapísaných na LV č. 4, 724, 786 a 996, pre kat. úz. Dolné Devičany,
ktoré musí byť zhodné s označením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení verejného ponukového
konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK , s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní bez akýchkoľvek výhrad akceptujú
skutočnosť, že:
a. úspešný záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predávanému
majetku podľa tohto verejného ponukového konania (t.j. najmä náklady na vypracovanie zmluvy a návrhu
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, poplatok za overenie podpisov predávajúceho a
správny poplatok).
b. úspešný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva
k predávanému majetku v lehote určenej správcom, príp. v lehote dohodnutej so správcom a je povinný
počínať si tak, aby nezmaril verejné ponukové konanie.
c. v prípade, ak úspešný záujemca poruší svoju povinnosť podľa písm. b) tohto bodu, t.j. poruší svoju
povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu (odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu), resp. poruší svoju povinnosť
počínať si tak, aby nezmaril verejné ponukové konanie, úspešný záujemca je povinný zaplatiť do
všeobecnej konkurznej podstaty zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa ním ponúknutej kúpnej cene,
pričom zaplatená záloha na ponúknutú kúpnu cenu sa použije na úhradu zmluvnej pokuty, s čím
záujemca vopred bez výhrad súhlasí. Zaplatená záloha kúpnej ceny sa v tomto prípade bude považovať
za výťažok zo speňaženia majetku.
V Nitre, dňa 04.05.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Roman Nagy, správca

K036676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Döme
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 11/15, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/14/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/14/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Vojtech Döme, nar. 26.12.1965, bytom Zváračská 11/15, 945 01 Komárno
(ďalej ako „dlžník“, resp. „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 31OdK/14/2020, v súlade s ust. § 167p
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlasuje I.
kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty
(zverejnený v OV č. 66/2020 dňa 03.04.2020).
1. Špecifikácia predávaného majetku
1. HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo, zn: FIAT PUNTO 55S 176AQ53A00C/-/-, VIN: ZFA17600002642545, farba: červená, r.v. 30.09.1998, EČ:
KN511CV
Stav: pojazdné, celkovo opotrebované, na viacerých miestach zhrdzavená karoséria.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250 EUR

2. Cena majetku určeného na predaj
V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedenú hnuteľnú vec na predaj v súlade s ust.
§ 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 31OdK/14/2020 – Hnuteľná vec a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 31OdK/14/2020 Vojtech Dome – Hnuteľná vec – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
25.05.2020, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s značením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, platobný príkaz, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK, s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva na prevod vlastníckeho práva k predmetu tohto verejného ponukového konania.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní bez akýchkoľvek výhrad akceptujú
skutočnosť, že:
a. úspešný záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predávanému
majetku podľa tohto verejného ponukového konania.
b. úspešný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva
k predávanému majetku v lehote určenej, resp. dohodnutej so správcom a je povinný počínať si tak, aby
nezmaril verejné ponukové konanie.
c. v prípade, ak úspešný záujemca poruší svoju povinnosť podľa písm. b) tohto bodu, t.j. poruší svoju
povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu (odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu), resp. poruší svoju povinnosť
počínať si tak, aby nezmaril verejné ponukové konanie, úspešný záujemca je povinný zaplatiť do
všeobecnej konkurznej podstaty zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa ním ponúknutej kúpnej cene,
pričom zaplatená záloha na ponúknutú kúpnu cenu sa použije na úhradu zmluvnej pokuty, s čím
záujemca vopred bez výhrad súhlasí. Zaplatená záloha kúpnej ceny sa v tomto prípade bude považovať
za výťažok zo speňaženia majetku.
V Nitre, dňa 04.05.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Roman Nagy, správca

K036677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kazáňová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica pri Hliníku 796 / 7, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/38/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/38/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v zmysle §167l ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
o pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: Kazáňová Veronika, Ulica pri Hliníku 796/7, Branč, dňa 30.04.2020 obdržal
prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154,v celkovej výške: 756,95 EUR.

V Nových Zámkoch dňa 4.5.2020
Mgr. Erik Štorek, správca

K036678
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom 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,
podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Komárne dňa 05. 05 2020

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K036679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gyuricsek Kalmár Andrea, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. stavbárov 2752/6, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/66/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/66/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ing. Andrea Gyuricsek Kalmár, nar. 03.07.1976, bytom Ul. stavbárov 2752/6, 945 01 Komárno, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Andrea Gyuricsek Kalmár, s miestom podnikania Ul. stavbárov
2752/6, 945 01 Komárno, IČO: 52 342 221 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia
môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 2, 949 01 Nitra v
pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K036680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gyuricsek Kalmár Andrea, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. stavbárov 2752/6, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/66/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/66/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Ing. Andrea Gyuricsek Kalmár, nar. 03.07.1976, bytom Ul. stavbárov 2752/6, 94501 Komárno, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Andrea Gyuricsek Kalmár, s miestom podnikania Ul. stavbárov
2752/6, 94501 Komárno, IČO: 52 342 221 (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo
sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876 4399,
BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K036681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gyuricsek Kalmár Andrea, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. stavbárov 2752/6, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/66/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/66/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
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(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Andrea Gyuricsek Kalmár, nar.: 03.07.1976, trvale bytom Ul. stavbárov 2752/6, 94501 Komárno, obchodné
meno Ing. Andrea Gyuricsek Kalmár, miesto podnikania Ul. stavbárov 2752/6, 94501 Komárno, IČO: 52 342 221
(ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa
10.03.2020, sp. zn. 30OdK/66/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 53/2020 dňa 17.03.2020 vyhlásený
konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie
Radlinského 2, 949 01 Nitra, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Andrea Gyuricsek Kalmár, born on 03.07.1976, with permanent address at Ul. stavbárov
2752/6, 94501 Komárno, business name, with business residence Ul. stavbárov 2752/6, 94501 Komárno, ID No.:
52 342 221 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Nitra of 10.03.2020, ref. No. 30OdK/66/2020 published in the Commercial report No. 53/2020 of 17.03.2020 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 2, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
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sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 27.04.2020
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Nitra, on 27.04.2020
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K036682
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/70/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 167l upravuje prihlasovanie pohľadávok
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :
§ 167l - Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(1)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.
(2)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.
(3)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.
(4)Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník.
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(6)K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje.
Zistenie popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi
preukázané.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze dňa 29.7.2019.
Správcovi bola doručená dňa 4.5.2020 prihláška nezabezpečenej pohľadávky nasledovne :
Veriteľ Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35831154, zastúpená JUDr. Ján Šoltés, Mýtna 48,
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Bratislava, IČO: 37927795
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka.
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Por.č.
1

Istina
Úroky
Úroky z omeškania
Poplatok z omeškania
Náklady z uplatnenia
Celková suma
1.808,95 €
XX
1.216,41 €
XX
758,64 €
3.784,00 €
Podpísané uznanie dlhu e.č. 1618844 sa dlžník Ingrid Csákváriová zaviazal zaplatiť peňažný dlho nášmu právnemu predchodcovi
Consumer Finance Holding, a.s. vo výške 3.928,49 €, následne bola pohľadávka postúpená našej obchodnej spoločnosti voči
Právny
spoločnosti Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35831154 so sídlom : Mýtna 48, 81107 Bratislava. Pohľadávka spočíva : z istiny vo výške
dôvod
1.953,44 € a úrokov z omeškania vo výške 1.216,41 € a nákladov z uplatnenia vo výške 758,64 €. Dlžník do dnešného dňa uhradil
144,49 €.

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom I/3.
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že nemôžu byť popretá
tak, ako je vyššie citované.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K036683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubrický Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčiňany 124, 951 81 Nemčiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/107/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/107/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Peter Kubrický, nar. 07.10.1980, bytom Nemčiňany 124, 951 81 Nemčiňany (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a
13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K036684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubrický Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčiňany 124, 951 81 Nemčiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/107/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/107/2020
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Peter Kubrický, nar. 07.10.1980, bytom Nemčiňany 124, 951 81 Nemčiňany (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74
0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K036685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubrický Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčiňany 124, 951 81 Nemčiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/107/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/107/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
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(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Peter Kubrický, nar.: 07.10.1980, trvale bytom Nemčiňany 124, 951 81 Nemčiňany (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 17.04.2020, sp. zn.
27OdK/107/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 79/2020 dňa 24.04.2020 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949
01 Nitra, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Peter Kubrický, born on 07.10.1980, with permanent address at Nemčiňany 124, 951 81
Nemčiňany (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Nitra of 17.04.2020, ref. No. 27OdK/107/2020 published in the Commercial report No. 79/2020 of 24.04.2020 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 2, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
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The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 29.04.2020
Nitra, on 29.04.2020
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K036686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Filipek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 2968/15, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/223/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/223/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Miroslav Filipek, nar. 14.05.1960, bytom Perecká 2968/15, 934 05 Levice
(ďalej ako „dlžník“, resp. „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 28OdK/223/2019, v súlade s ust. § 167p
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlasuje I.
kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku s por. č. 3 - hnuteľnej veci, zapísanej do
Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnený v OV č. 21/2020 dňa 31.01.2020).
1. Špecifikácia predávaného majetku
P.č. Opis súpisovej zložky majetku
3.

Súpisová
hodnota

HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Osobné motorové vozidlo, zn.: RENAUL MEGANE, VIN: VF1JA0F0518556742, rv. 29.7.1998, farba: zelená
metalíza tmavá, EČ: LV330GC
700,- €
Stav: Zodpovedajúci veku a počtu najazdených km, pojazdné, počet najazdených km cca: 205.000 km
Poznámka: Majetok v BSM dlžníka a jeho manželky.

2. Cena majetku určeného na predaj
V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedenú hnuteľnú vec na predaj v súlade s ust.
§ 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 28OdK/223/2019 – Hnuteľná vec č. 3 a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 28OdK/223/2019 Miroslav Filipek – Hnuteľná vec č. 3 – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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25.05.2020, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s značením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení
verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, platobný príkaz, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK, s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva na prevod vlastníckeho práva k predmetu tohto verejného ponukového konania.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní bez akýchkoľvek výhrad akceptujú
skutočnosť, že:
a. úspešný záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predávanému
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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majetku podľa tohto verejného ponukového konania.
b. úspešný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva
k predávanému majetku v lehote určenej, resp. dohodnutej so správcom a je povinný počínať si tak, aby
nezmaril verejné ponukové konanie.
c. v prípade, ak úspešný záujemca poruší svoju povinnosť podľa písm. b) tohto bodu, t.j. poruší svoju
povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu (odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu), resp. poruší svoju povinnosť
počínať si tak, aby nezmaril verejné ponukové konanie, úspešný záujemca je povinný zaplatiť do
všeobecnej konkurznej podstaty zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa ním ponúknutej kúpnej cene,
pričom zaplatená záloha na ponúknutú kúpnu cenu sa použije na úhradu zmluvnej pokuty, s čím
záujemca vopred bez výhrad súhlasí. Zaplatená záloha kúpnej ceny sa v tomto prípade bude považovať
za výťažok zo speňaženia majetku.
V Nitre, dňa 04.05.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K036687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Filipek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 2968/15, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/223/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/223/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Miroslav Filipek, nar. 14.05.1960, bytom Perecká 2968/15, 934 05 Levice
(ďalej ako „dlžník“, resp. „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 28OdK/223/2019, v súlade s ust. § 167p
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlasuje I.
kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku s por. č. 4 - hnuteľnej veci, zapísanej do
Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnený v OV č. 21/2020 dňa 31.01.2020).
1. Špecifikácia predávaného majetku
P.č. Opis súpisovej zložky majetku
4.

Súpisová
hodnota

HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Osobné motorové vozidlo, zn.: RENAULT MEGANE SCENIC, VIN: VF1JA0B0524429354, rv. 29.3.2001, farba:
šedá metalíza, EČ: LV011FZ
850,- €
Stav: Zodpovedajúci veku a počtu najazdených km, pojazdné, počet najazdených km cca: 140.000km.
Poznámka: Majetok v BSM dlžníka a jeho manželky.

2. Cena majetku určeného na predaj
V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedenú hnuteľnú vec na predaj v súlade s ust.
§ 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 28OdK/223/2019 – Hnuteľná vec č. 4 a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 28OdK/223/2019 Miroslav Filipek – Hnuteľná vec č. 4 – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
25.05.2020, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s značením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení
verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, platobný príkaz, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK, s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva na prevod vlastníckeho práva k predmetu tohto verejného ponukového konania.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní bez akýchkoľvek výhrad akceptujú
skutočnosť, že:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a. úspešný záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predávanému
majetku podľa tohto verejného ponukového konania.
b. úspešný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva
k predávanému majetku v lehote určenej, resp. dohodnutej so správcom a je povinný počínať si tak, aby
nezmaril verejné ponukové konanie.
c. v prípade, ak úspešný záujemca poruší svoju povinnosť podľa písm. b) tohto bodu, t.j. poruší svoju
povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu (odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu), resp. poruší svoju povinnosť
počínať si tak, aby nezmaril verejné ponukové konanie, úspešný záujemca je povinný zaplatiť do
všeobecnej konkurznej podstaty zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa ním ponúknutej kúpnej cene,
pričom zaplatená záloha na ponúknutú kúpnu cenu sa použije na úhradu zmluvnej pokuty, s čím
záujemca vopred bez výhrad súhlasí. Zaplatená záloha kúpnej ceny sa v tomto prípade bude považovať
za výťažok zo speňaženia majetku.
V Nitre, dňa 04.05.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K036688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Filipek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 2968/15, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/223/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/223/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Miroslav Filipek, nar. 14.05.1960, bytom Perecká 2968/15, 934 05 Levice
(ďalej ako „dlžník“, resp. „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 28OdK/223/2019, v súlade s ust. § 167p
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlasuje I.
kolo verejného ponukového konania na predaj súboru hnuteľných vecí - (súpisovej zložky majetku s por. č. 5 a 6),
zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnený v OV č. 21/2020 dňa 31.01.2020).
1. Špecifikácia predávaného majetku
5.

6.

HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mobilný telefón, zn.: SAMSUNG GALAXY A20e, číslo modelu: SM-A202F
Sériové číslo: R58MB426ZPN
Stav: Čiastočne opotrebovaný v dôsledku používania.
Poznámka: Majetok v BSM dlžníka a jeho manželky.
HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mobilný telefón, zn.: HUAWEI P20lite, model: ANE-LX1
Číslo zostavy: 9.1.0228 ( C432E6R1P7)
Stav: Čiastočne opotrebovaný v dôsledku používania.
Poznámka: Majetok v BSM dlžníka a jeho manželky.

100,- €

100,- €

Vyššie uvedené hnuteľné veci sa ponúkajú na predaj spolu ako súbor hnuteľných vecí.
2. Cena majetku určeného na predaj
V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedený súbor hnuteľných vecí na predaj
v súlade s ust. § 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený 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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mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 28OdK/223/2019 – Súbor hnuteľných vecí a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 28OdK/223/2019 Miroslav Filipek – Súbor hnuteľných vecí – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
25.05.2020, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie súboru hnuteľných vecí, ktoré musí byť zhodné s značením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, platobný príkaz, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK, s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva na prevod vlastníckeho práva k predmetu tohto verejného ponukového konania.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní bez akýchkoľvek výhrad akceptujú
skutočnosť, že:
a. úspešný záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predávanému
majetku podľa tohto verejného ponukového konania.
b. úspešný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva
k predávanému majetku v lehote určenej, resp. dohodnutej so správcom a je povinný počínať si tak, aby
nezmaril verejné ponukové konanie.
c. v prípade, ak úspešný záujemca poruší svoju povinnosť podľa písm. b) tohto bodu, t.j. poruší svoju
povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu (odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu), resp. poruší svoju povinnosť
počínať si tak, aby nezmaril verejné ponukové konanie, úspešný záujemca je povinný zaplatiť do
všeobecnej konkurznej podstaty zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa ním ponúknutej kúpnej cene,
pričom zaplatená záloha na ponúknutú kúpnu cenu sa použije na úhradu zmluvnej pokuty, s čím
záujemca vopred bez výhrad súhlasí. Zaplatená záloha kúpnej ceny sa v tomto prípade bude považovať
za výťažok zo speňaženia majetku.
V Nitre, dňa 04.05.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K036689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Filipek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 2968/15, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/223/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/223/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Miroslav Filipek, nar. 14.05.1960, bytom Perecká 2968/15, 934 05 Levice
(ďalej ako „dlžník“, resp. „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 28OdK/223/2019, v súlade s ust. § 167n
ods. 1 druhá veta v spojení s ust. § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľnosti menšej
hodnoty – súpisová zložka majetku č. 1, ktorá bola zapísaná do Súpisu majetku všeobecnej podstaty
(zverejnený v OV č. 21/2020 dňa 31.01.2020).
1. Špecifikácia predávaného majetku
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Horné Brhlovce, obec: Brhlovce, okres: Levice, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané
na LV č. 709 ako
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
P.č. Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis / poznámka
m2
1.
972/27
Lesný pozemok
28610
E
1/20
286,10 €

2. Cena majetku určeného na predaj
V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedený súbor nehnuteľností menšej hodnoty na
predaj v súlade s ust. § 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 28OdK/223/2019 – Nehnuteľnosť – a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 29OdK/223/2019 Miroslav Filipek – Nehnuteľnosť - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr 25.05.2020,
na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 709, pre kat. úz. Horné Brhlovce, ktoré musí byť zhodné
s označením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK , s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní bez akýchkoľvek výhrad akceptujú
skutočnosť, že:
a. úspešný záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predávanému
majetku podľa tohto verejného ponukového konania (t.j. najmä náklady na vypracovanie zmluvy a návrhu
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, poplatok za overenie podpisov predávajúceho a
správny poplatok).
b. úspešný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva
k predávanému majetku v lehote určenej správcom, príp. v lehote dohodnutej so správcom a je povinný
počínať si tak, aby nezmaril verejné ponukové konanie.
c. v prípade, ak úspešný záujemca poruší svoju povinnosť podľa písm. b) tohto bodu, t.j. poruší svoju
povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu (odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu), resp. poruší svoju povinnosť
počínať si tak, aby nezmaril verejné ponukové konanie, úspešný záujemca je povinný zaplatiť do
všeobecnej konkurznej podstaty zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa ním ponúknutej kúpnej cene,
pričom zaplatená záloha na ponúknutú kúpnu cenu sa použije na úhradu zmluvnej pokuty, s čím
záujemca vopred bez výhrad súhlasí. Zaplatená záloha kúpnej ceny sa v tomto prípade bude považovať
za výťažok zo speňaženia majetku.
V Nitre, dňa 04.05.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K036690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Kulisiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malokostolná 395, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.9.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/40/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/40/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dátum zápisu: 4.5.2020
Veriteľ: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154
Prihlásená suma spolu: 1.783,04 €

V Leviciach, dňa 4.5.2020
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K036691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZE-PRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 736 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29R/1/2020 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29R/1/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, reštrukturalizačný správca dlžníka ZE-PRA, spol. s r.o., so sídlom 1. mája 1/B,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 736 309 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na Radlinského ul. č. 5 v Nitre v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť (tel.č. 0903266087, email:
zdychavsky.skp@gmail.com).
V Nitre, dňa 04.05.2020.

K036692
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 o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Pavel Banda, nar.: 04.09.1952, trvale bytom: Hlavné námestie 15/14, 951
13 Branč, spisová značka: 31OdK/45/2020 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie
správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručenádňa
23.04.2020 prihláška/y pohľadávky/vok veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24785199, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, Česká republika.
Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 2584,11 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1
ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K036693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simonics Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1400 / 7, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1972
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/14/2020 S1893
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Okresný súd Nitra
23OdK/14/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Ján Simonics, nar.: 14.02.1972, trvale bytom: Poľná 1400/7, 946 51
Nesvady, spisová značka: 23OdK/14/2020 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie správcu
bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa 28.04.2020 prihláška
pohľadávky veriteľa:
- POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 14 059,25 EUR. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods.
1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K036694
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Marta Petrášová, nar.: 14.08.1973, trvale bytom: Nábrežná 79, 940 57
Nové Zámky, spisová značka: 30OdK/269/2019 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie
správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa
29.04.2020 prihláška pohľadávky veriteľa:
- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, IČO: 542 097 902, Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko.
Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 9 597,67 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1
ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K036695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csonka Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné nám. 452 / 2, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1949
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/84/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/84/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Andrej Csonka, nar.: 01.01.1949, trvale bytom: Kostolné námestie č.
452/2, 946 03 Kolárovo, spisová značka: 27OdK/84/2020 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do
kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa
04.05.2020 prihláška pohľadávky veriteľa:
- POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Veriteľ si prihlásil pohľadávku poradové č. 1 v celkovej výške 5 139,27 EUR a pohľadávku poradové č.2 v celkovej
výške 9 557,46 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísané do zoznamu
pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K036696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabina Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš -, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/10/2020 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/10/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 21.01.2020, sp. zn. 1OdK/10/2020 v právnej veci návrhu navrhovateľa –
dlžníka – Sabina Balážová, nar. 09.02.1961, trvale bytom mesto Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš
(ďalej ako “dlžník”), vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Gabrielu Bírošovú,
so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, značka správcu S580 (ďalej ako “správca”). Citované
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 18/2020 dňa 28.01.2020.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Sabina Balážová, nar. 09.02.1961, trvale
bytom mesto Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, zrušuje.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K036697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kolibač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/2/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/2/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 21.01.2020, č. 1OdK/2/2020 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Milan
Kolibač, nar. 30.07.1989, trvale bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Jaseňová 38/66, 010
07 Žilina (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť
LEGES Recovery k.s., IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie: 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca (ďalej ako
„Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 18/2020 zo dňa 28.01.2020,
K007690.
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
06.12.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 06.12.2019,
súčinností tretích osôb, zisťovania osobných pomerov dlžníka zo dňa 20.02.2020 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: Milan
Kolibač, nar. 30.07.1989, trvale bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Jaseňová 38/66, 010
07 Žilina, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Milan Kolibač, nar. 30.07.1989, trvale bytom
mesto Žilina, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Jaseňová 38/66, 010 07 Žilina, zrušuje.
V Čadci, dňa 04.05.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K036698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Zahatlan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olešná 131, 023 52 Olešná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/1/2020/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/1/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, ktorá uplynula dňa 07.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
ÚPADCA
Pavol Zahatlan, bytom Olešná 131, 023 52 Olešná
Veriteľ
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, BoulevardHaussmann 1, Pariž, IČO: 542 097 902
Právny dôvod Platobný rozkaz OS Čadca, č. k.: 10C/15/2015 zo dňa 27. 02. 2015, právoplatný a vykonateľný dňa 28. 03.2015.
vzniku
Upovedomenie o začatí exekúcie zo dňa 28. 10. 2015. Vyššie uvedeným platobným rozkazom uložil súd dlžníkovi povinnosť
pohľadávky
zaplatiť veriteľovi sumu 810,06 € spolu s 30,00 % ročným úrokom z dlžnej úverovej istiny zo sumy 653,26 € od 19. 08. 2014
do zaplatenia a s 8,15 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 763,36 € od 19. 08. 2014 do zaplatenia a nahradiť trovy
konania vo výške 48,50 € a trovy právneho zastúpenia vo výške 143,62 €. Dlžník svoju povinnosť dobrovoľne nesplnil.
Veriteľ následne podal návrh na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor vymohol počas exekučného konania sumu vo výške
411,22 €. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam si veriteľ uplatňuje dlžnú istinu vo výške 398,94 € spolu s úrokmi
z dlžnej úverovej istiny vo výške 712,25 € a s úrokmi z omeškania vo výške 242,27 € podľa predloženého prehľadu a náklady
spojené s uplatňovaním pohľadávky vo forme trov súdneho konania vo výške 48,50 €, trov právneho zastúpenia v rámci
súdneho konania vo výške 143,62 €, trov exekučného konania vo výške 16,50 € a trov právneho zastúpenia v rámci
exekučného konania vo výške 51,00 €.
Suma
1.353,46 €
pohľadávok
vrátane
príslušenstiev
Prihláška
29. 04. 2020
doručená dňa
Počet príloh
7

V Čadci dňa 04. 05. 2020
Imrich Šimulák, správca

K036699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ganobjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1994
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/427/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/427/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 02.01.2020, č. 3OdK/427/2019 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Martin Ganobjak, nar. 10.08.1994, trvale bytom Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé, podnikajúceho
pod obchodným menom Martin Ganobjak, s miestom podnikania Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé,
IČO: 52 842 843 (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil
spoločnosť LEGES Recovery k.s., IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie: 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
(ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 5/2020 zo dňa
09.01.2020, K001666.
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
17.12.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 17.12.2019,
súčinností tretích osôb, zisťovania osobných pomerov dlžníka zo dňa 13.03.2020 a vlastného šetrenia Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: Martin
Ganobjak, nar. 10.08.1994, trvale bytom Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé, podnikajúceho pod
obchodným menom Martin Ganobjak, s miestom podnikania Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé, IČO:
52 842 843, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Martin Ganobjak, nar. 10.08.1994, trvale
bytom Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé, podnikajúceho pod obchodným menom Martin
Ganobjak, s miestom podnikania Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 52 842 843, zrušuje.
V Čadci, dňa 04.05.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K036700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišovie Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhrady 582/27, 034 01 Liptovské Sliače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1970
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/412/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/412/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Mišovie, nar. 27.02.1970, bytom Záhrady 582/27,
034 01 Liptovské Sliače (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 02.10.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 05.02.2020, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý
podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Mária Mišovie, nar.
27.02.1970, bytom Záhrady 582/27, 034 01 Liptovské Sliače, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Mária Mišovie, nar. 27.02.1970, bytom Záhrady
582/27, 034 01 Liptovské Sliače, občan SR, vedený Okresným súdom Žilina, pod sp. zn. 2OdK/412/2019
zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K036701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REDOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 941 443
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z piateho zasadnutia veriteľského výboru:
Dátum a čas konania: 04.05.2020 o 10:00 hod.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Udelenie záväzných pokynov vo vzťahu k speňaženiu majetku podliehajúceho konkurzu – pohľadávok
Úpadcu.
Prítomní:
·
·
·
·

JUDr. Mária Kostolná, Správca Úpadcu
Ján Jakubík – IZOREST, s.r.o.
LYNODA, s.r.o.
Metrostav Slovakia, a.s.

I. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 2K/15/2016 – 755 zo dňa 9.5.2017 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 91/2017 zo dňa 15.5.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: REDOST, s.r.o., so sídlom
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443 (ďalej aj len „Úpadca“).Uznesením Okresného súdu Žilina
sp. zn. 2K/15/2016 – 923 zo dňa 26.9.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 187/2017 zo dňa 2.10.2017
bola do funkcie správcu Úpadcu súdom ustanovená JUDr. Mária Kostolná, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010
01 Žilina, IČO: 42 224 578 (ďalej len „Správca“).
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané Správcom v súlade s ust. 38 ods. 1 ZKR elektronicky e-mailom dňa
24.4.2020
Podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR: „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý
člen veriteľského výboru má jeden hlas.“
Podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných“.
Na základe uvedeného Správca skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru je v súlade s ust. § 38 ods. 3
ZKR uznášaniaschopné, nakoľko na ňom hlasovali 3 členovia veriteľského výboru.
II. Udelenie záväzných pokynov Správcovi
Správca pristúpil k druhému bodu programu, ktorým bolo hlasovanie o žiadosti správcu o udelenie záväzných
pokynov vo veci speňaženia majetku Úpadcu, a to pohľadávok Úpadcu voči obchodným spoločnostiam:
1. Leithana GmbH, so sídlom Parkbadstrasse 6, 2460 Bruck an der Leitha a Peter Eckenfellner GmbH, so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom Bahnstrasse 89, A-7221 Marz
2. MEDIDERMA spol. s r.o., so sídlom Dlhá 118, Nitra, IČO: 31 415 806
3. SANTÉ DS s.r.o., so sídlom 564. 930 25 Vrakúň, IČO: 42 224 578
Správca členom veriteľského výboru predložil aktuálny stav vymáhania pohľadávok voči vyššie uvedeným
dlžníkom Úpadcu.
Následne bolo jednotlivo pristúpené k hlasovaniu o udelení záväzných pokynov

Hlasovanie č. 1:
Výsledky hlasovania
ZA hlasov
PROTI hlasov
ZDRŽAL SA hlasov

3
0
0

Na základe výsledku hlasovania 5. zasadnutie veriteľov prijalo nasledovné Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán v konkurze vedenom voči úpadcovi REDOST, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190,
014 01 Bytča, IČO: 43 941 443, ukladá Správcovi JUDr. Márii Kostolnej, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01
Žilina, IČO: 42 224 578, číslo správcu 1744, záväzný pokyn speňažiť majetok Úpadcu tvoriaci všeobecnú
podstatu a to pohľadávky voči
1. Leithana GmbH, so sídlom Parkbadstrasse 6, 2460 Bruck an der Leitha v celkovej výške 290.704,92
EUR
2. Peter Eckenfellner GmbH, so sídlom Bahnstrasse 89, A-7221 Marz v celkovej výške 50.000 EUR
a to formou 6. kola verejného ponukového konania zorganizovaného Správcom, pre každého dlžníka Úpadcu
samostatne, pričom sa za úspešnú ponuku bude považovať ponuka záujemcu s najvyššou ponúknutou odplatou
za postúpenie pohľadávky. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť zjavne neprimerane nízku ponuku.
Na podávanie ponúk bude určených 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční Správca do piatich dní od
skončenia lehoty na podávanie ponúk. Príslušný orgán si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Pre prípad, že by sa peňažné pohľadávky nepodarilo Správcovi speňažiť v 6. kole ponukového konania, udeľuje
veriteľský výbor Správcovi záväzný pokyn, aby pohľadávky voči Leithana GmbH a Peter Eckenfellner GmbH
vylúčil zo súpisu majetku všeobecnej podstaty v súlade s § 81 ods. 1 ZKR, s čím veriteľský výbor súhlasí.“

Hlasovanie č. 2:
Výsledky hlasovania
ZA hlasov
PROTI hlasov
ZDRŽAL SA hlasov

2
1
0

Záväzný pokyn vo veci speňaženia pohľadávky Úpadcu voči MEDIDERMA spol. s r.o., so sídlom Dlhá 118,
Nitra, IČO: 31 415 806 nebol veriteľským výborom prijatý.

Hlasovanie č. 3:
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Výsledky hlasovania
ZA hlasov
PROTI hlasov
ZDRŽAL SA hlasov

3
0
0

Na základe výsledku hlasovania 5. zasadnutie veriteľov prijalo nasledovné Uznesenie č. 2:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán v konkurze vedenom voči úpadcovi REDOST, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190,
014 01 Bytča, IČO: 43 941 443, ukladá Správcovi JUDr. Márii Kostolnej, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01
Žilina, IČO: 42 224 578, číslo správcu 1744, záväzný pokyn speňažiť majetok Úpadcu tvoriaci všeobecnú
podstatu a to pohľadávky voči SANTÉ DS s.r.o., so sídlom 564. 930 25 Vrakúň, IČO: 42 224 578 v celkovej
výške 40.000,- € s príslušenstvom a to formou verejného ponukového konania zorganizovaného Správcom.
V 1. kole ponukového konania sa za úspešnú ponuku bude považovať ponuka záujemcu s najvyššou ponúknutou
kúpnou cenou, vo výške najmenej 50 % súpisovej hodnoty majetku.
V 2. kole ponukového konania sa za úspešnú ponuku bude považovať ponuka záujemcu s najvyššou ponúknutou
kúpnou cenou, vo výške najmenej 20 % súpisovej hodnoty majetku.
V 3. kole ponukového konania sa za úspešnú ponuku bude považovať ponuka záujemcu s najvyššou ponúknutou
kúpnou cenou, pričom Správca je zároveň oprávnený odmietnuť zjavne neprimerane nízku ponuku.
Na podávanie ponúk bude určených 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční Správca do piatich dní od
skončenia lehoty na podávanie ponúk. Príslušný orgán si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Pre prípad, že by sa peňažnú pohľadávku nepodarilo Správcovi speňažiť v 3. kole ponukového konania, udeľuje
veriteľský výbor Správcovi záväzný pokyn, aby pohľadávku voči SANTÉ DS s.r.o. vylúčil zo súpisu majetku
všeobecnej podstaty v súlade s § 81 ods. 1 ZKR, s čím veriteľský výbor súhlasí".

Ján Jakubík – IZOREST, s.r.o.
V zast. Tomáš Bachorík
Predseda veriteľského výboru

K036702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Riedlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajakova 2176 / 15, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1973
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/56/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/56/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslava Riedlová, nar. 25.03.1973, trvale bytom
Čajakova 2176/15, 010 01 Žilina, do 02.08.2019 podnikajúci pod obchodným menom Jaroslava Riedlová, s
miestom podnikania Čajaková 2176/15, 01001 Žilina, IČO: 35122749 v konkurze vedenom na Okresnom súde
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Žilina, sp. zn. 2OdK/56/2020, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do
zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu,
zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
Ing. Henrieta Cipková
Pribinova 39, 010 01 Žilina

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

3 300,00 EUR

4/1

V Čadci, dňa 04.05.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K036703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REaMOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Meso
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 584 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2014 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Radovan Birka, so sídlom Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, ako správca úpadcu REaMOS, spol.
s r.o., so sídlom Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 584 217 v konkurznej veci vedenej na
Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 4R/1/2014, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 22.05.2020 o 10:00 hod. v reštauračnom zariadení
Anima Café, Námestie Slobody 7, 034 01 Ružomberok. Program: 1. Otvorenie schôdze veriteľov 2. Rozhodovanie
o výmene správcu 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a
doklad totožnosti.
Správca zároveň týmto oznamuje, že:
·

·

v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/2405/84443 z 09.03.2020, ktorým sa „všetkým
fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje do 23.3.2020
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy“,
účinnosť ktorého bola Opatrením Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/273112020 zo dňa
23.3.2020 predĺžená na neurčito,
vzhľadom na limitované kapacitné možnosti priestorov v ktorých sa bude konať schôdza veriteľov vrátane
priestorov kancelárie správcu, ktoré neumožňujú zhromažďovanie väčšieho počtu osôb ako
aj s poukazom na mimoriadnu situáciu so šírením prenosného ochorenia COVID – 19,

túto schôdzu veriteľov zvolanú na deň 22.05.2020 o 10:00 hod. správca odročuje na neurčito. Po odpadnutí
vyššie uvedených prekážok bude určený nový termín schôdze veriteľov.
JUDr. Radovan Birka, správca
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K036704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Schuster
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničné 881/19, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/226/2019 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/226/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v
ustanovení § 167t ods. 1 ZKR a preto správca oznamuje, že konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom Vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Jozef Schuster, nar. 01.07.1977,
bytom Baničné 881/19, 034 01 Ružomberok, zrušuje.

Ing. Štefan Straka, správca

K036705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fatura Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 631 / 34, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1983
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/334/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/334/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ivan Fatura, nar. 30.06.1983, trvale bytom Hollého 631/34, 010 01 Žilina
(ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 17.09.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 05.02.2020, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Ivan Fatura, nar.
30.06.1983, trvale bytom Hollého 631/34, 010 01 Žilina, 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: Ivan Fatura, nar. 30.06.1983, trvale bytom Hollého
631/34, 010 01 Žilina, občan SR, vedený Okresným súdom Žilina, pod sp. zn. 3OdK/334/2019 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s
správca dlžníka

K036706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kavecká "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 6/32, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/7/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/7/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu – Monika Kavecká, nar.
08.08.1970, bytom Dubová 6/32, 010 07 Žilina podľa § 101 ods. 1 ZKR:

Okresný súd Žilina Uznesením sp. zn. 6K/7/2016-25 zo dňa 09.05.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
93/2016 zo dňa 16.05.2016, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Monika Kavecká, nar. 08.08.1970, bytom
Dubová 6/32, 010 07 Žilina (ďalej len ako “úpadca”) a zároveň do funkcie správcu ustanovil správcu: JUDr.
Gabrielu Bírošovú, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina (ďalej len ako “správca”). Dňa
17.04.2020 zverejnil správca v Obchodnom vestníku č. 74/2020 zo dňa 17.04.2020 pod značkou K032345
oznámenie o zostavení Zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznámenie o zámere zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca po ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými bol dotknutý
majetok podliehajúci konkurzu, správca pripravil pre nezabezpečených veliteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len
„konečný rozvrh výťažku“), ktorý týmto predkladá:

1. Všeobecná časť
1.1 Konkurzná podstata
Podľa § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý priebežne
zverejňoval v Obchodnom vestníku od č. 133/2016 do č. 31/2020. Súpis všeobecnej podstaty tvorili mesačné
zrážky zo mzdy do 10.02.2020 vo výške 14.298,48 eur a nesplatený preddavok sp. zn. 6K/7/2016-36 na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu (Uznesenie Okresného súdu Žilina zo dňa 13.06.2016) suma 663,88
eur, Obchodný vestník č. 118/202016 zo dňa 20.06.2016.
1.2 Speňaženie majetku
V konkurze nebol speňažený žiaden majetok. Konkurznú podstatu tvoria finančné prostriedky podľa bodu 1.1.
1.3 Pohľadávky proti podstate
Správca zostavil Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zverejnil v Obchodnom vestníku č. 74/2020 zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa 17.04.2020. Poradie pohľadávok proti podstate zaradených do zoznamu nebolo v stanovenej lehote
namietané zo strany žiadneho z aktívne legitimovaných subjektov.
Správca priradil k všeobecnej podstate v celom rozsahu všetky pohľadávky proti podstate, nakoľko oddelená
podstata v tomto konkurze nebola vytvorená. Pohľadávky proti podstate sú špecifikované v prílohe k tomuto
rozvrhu v záujme zachovania prehľadnosti rozvrhu.
Z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku správca určil súdny poplatok za konkurzné konanie podľa položky 5
písm. d) Prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch o znení neskorších predpisov.
Základom pre určenie poplatku bola suma výťažku zahrnutá do rozvrhu spolu vo výške 14.298,48 €, zaokrúhlená
na celé Eur nadol a výsledný poplatok je takto určený vo výške 28,50 €, ako 0,2% z uvedeného základu. Súdny
poplatok bol zaradený medzi pohľadávky proti všeobecnej podstate. K súpisovým položkám majetku tvoriacim
všeobecnú podstatu boli priradené pohľadávky proti podstate v celkovej výške 1.833,65 €, pričom uvedená suma
zahŕňa aj odmenu správcu z výťažku.

1.4 Odmena správcu z výťažku
Odmena správcu z výťažku speňaženia je určená podľa pravidiel uvedených v § 13 a nasl. vyhlášky č. 665/2005
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“). Správca určil odmenu zo speňaženia príslušným percentom
zo speňaženia zo základu tvoreného sumou peňažných prostriedkov v Eur.
Výťažok zo všeobecnej podstaty predstavuje sumu 14.298,48,-€ a odmena predstavuje sumu 857,90,-€, určená
ako 5% z výťažku. Uvedená suma odmeny z výťažku zahŕňa aj 20% daň z pridanej hodnoty, nakoľko správca je
platiteľom DPH a o túto daň sa zvyšuje odmena správcu (§ 10 vyhlášky).
1.5 Záver
Výťažok určený na pomerné uspokojenie nezabezpečených veriteľov spolu vo výške 12.465,13,-€ je určený ako
kladný rozdiel celkového výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty 14.298,48,-€ a celkovej sumy
priradených pohľadávok proti podstate vo výške 1.833,65,-€, ktorá zahŕňa aj odmenu správcu z výťažku zo
speňaženia.
2. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Na uspokojenie nezabezpečených veliteľov pripadá v rámci tohto rozvrhu 12.465,13,-€. Určená ako rozdiel
výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku a priradených pohľadávok proti podstate.
2.1
Nezabezpečené pohľadávky podľa § 95 ods. 1 ZKR sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné
uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.
Správca poprel veriteľovi BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Francúzsko prihlásenú pohľadávku vo výške
3.661,85,-€. Podľa rozsudku Krajského súdu v Žiline zo dňa 29.05.2019 sp. zn. 13CoKR/43/2018 bola žaloba
veriteľa zamietnutá.
Popreté pohľadávky:
Prihlásená suma v €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
pobočka
zahraničnej
Twin
City
Karadžičova
812 36 Bratislava, IČO: 47258713

banky
A 3.661,85 €
2

Výška popretia v €

Suma určená na uspokojenie v €

3.661,85 €

0€
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Správca podal žalobu na vyslovenie odporovateľnosti neúčinnosti právneho úkonu s povinnosťou vydania majetku
alebo peňažnej sumy. Žaloba bola Krajským súdom v Žiline sp. zn. 13CoKR/4/2019 zo dňa 26.06.2019
zamietnutá.
Správca ako žalovaný v právnej veci o vyporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov uzavrel dohodu
vyporiadania bezpodielového vlastníctva, ktorú Okresný súd v Žiline schválil Rozsudkom sp. zn. 27C/85/2017 zo
dňa 15.04.2020

Pohľadávky jednotlivých nezabezpečených veriteľov sa uspokojujú nasledovne:
P.
č.
2
3
4

Zistená
pohľadávky v €

Označenie veriteľa

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO:
23,42 €
00321796
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25,
50.417,55 €
IČO: 313 20 155
Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o., Mariánske
478,78 €
námestie 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 855 278
Suma celkom
50.440,97 €

suma

Suma určená na uspokojenie v €
5,79 €
12.459,34 €
podľa § 100 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčené z uspokojenia
12.465,13 €

Poučenie správcu:
Podľa § 101 ods. 1 ZKR správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej
podstaty úpadcu a súčasne určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Zároveň týmto vyzývam veriteľov prihlásených a zistených pohľadávok v tomto konaní, aby poštou na adresu
sídla správcu alebo elektronickým podaním na mailovú adresu birosova@gbirosova.sk oznámili svoje platobné
údaje v rozsahu IBAN a variabilný symbol, na ktorý budú v prípade schválenia konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich v konkurze prihlásených
a zistených pohľadávok.

Žilina 04.05.2020
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K036707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holubová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin Martin, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/401/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/401/2019
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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Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Oľga Holubová, nar.: 25.12.1956, trvale bytom: 036 01 Martin v zmysle §
167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zapísal
pod č. 4 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard
Haussmann 1, Paríž, Francúzska republika, IČO: 542 097 902 v prihlásenej sume pohľadávky 536,08 EUR.
V Žiline dňa 04.05.2020
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K036708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Křupala Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/320/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/320/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K036709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Runštuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovské Kľačany 177, 032 14 Liptovské Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/177/2018S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/177/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mikuláš Takáč so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, správca dlžníka: Tatiana Runštuková, nar.
10.12.1965, bytom Liptovské Kľačany 177, 032 14 Liptovské Kľačany, oznamuje že v predmetnom konaní nebol
zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Tatiana Runštuková, nar. 10.12.1965, bytom
Liptovské Kľačany 177, 032 14 Liptovské Kľačany, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa
konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Martine, 04.05.2020
Ing. Mikuláš Takáč, správca
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K036710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Haluška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 60, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/27/2020 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/27/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Gabriela Gregorová, správkyňa úpadcu: Ladislav Haluška, nar. 20.11.1987, trvale bytom Liptovská Porúbka
60, 033 01 Liptovská Porúbka, doplňuje a zároveň aktualizuje súpis všeobecnej podstaty:
1. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 811 o výmere 231420 m2,
druh pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 1500 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská
Porúbka, okres Liptovský Mikuláš, (účastník právneho vzťahu na LV - p.č. 426)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1632112/1000000001
2. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 811 o výmere 231420 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 1500 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec
Liptovská
Porúbka, okres Liptovský Mikuláš, (účastník právneho vzťahu na LV - p.č. 794)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1865719/1000000000
3. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 1408/3 o výmere 6025 m2,
druh
pozemku: ostatná plocha, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec
Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
4.

Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 1647/13 o výmere 1 m2,

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec
Liptovská Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
5. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 195/502 o výmere 84034 m2,
druh pozemku: ostatná plocha, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec
Liptovská
Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
6. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 201 o výmere 17164 m2, druh
pozemku: ostatná plocha, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec
Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
7. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 235 o výmere 18379 m2, druh
pozemku: ostatná plocha, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec
Liptovská Porúbka,
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okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
8. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 320/2 o výmere 16858 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka, okres
Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
9. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 320/3 o výmere 6507 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
10. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 320/4 o výmere 2561 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka, okres
Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
11. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 320/5 o výmere 3090 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka, okres
Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
12. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 320/6 o výmere 6256 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka, okres
Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
13. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 320/7 o výmere 11728 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
14. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 958 o výmere 5683 m2, druh
pozemku: ostatná plocha, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
15. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 959 o výmere 1135 m2, druh
pozemku: ostatná plocha, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720

16. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 966 o výmere 7290 m2, druh
pozemku: ostatná plocha, evidované na LV č. 1013 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
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17. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 1409/2 o výmere 945 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec
Liptovská Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
18. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 1513/3 o výmere 46 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec
Liptovská Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
19. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 1614/2 o výmere 98733 m2,
druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec
Liptovská
Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
20. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 1616/3 o výmere 6966 m2,
druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec
Liptovská
Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
21. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 200 o výmere 1437 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
22. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 204/2 o výmere 4959 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
23. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 221 o výmere 22958 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
24. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 227 o výmere 7221 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
25. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 323 o výmere 39050 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
26. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 527/11 o výmere 19766 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská
Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
27. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 527/12 o výmere 86660 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská
Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
28. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 658/5 o výmere 1538 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
29. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 658/6 o výmere 2614 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
30. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 658/11 o výmere 90006 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská
Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
31. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 658/12 o výmere 29076 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská
Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
32. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 658/13 o výmere 2908 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
33. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 796 o výmere 11127 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
34. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 798/501 o výmere 296990 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská
Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
35. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 798/503 o výmere 1192632 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská
Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
36. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 799/502 o výmere 1109783 m2,
druh pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
37. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 801 o výmere 1255667 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
38. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 802 o výmere 136092 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
39. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 803/1 o výmere 4003 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
40. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 803/2 o výmere 32012 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
41. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 804 o výmere 147545 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
42. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 805 o výmere 71148 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
43. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 806 o výmere 1133815 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
44. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 807/1 o výmere 3067 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
45. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 807/2 o výmere 270207 m2,
druh pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
46. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 807/3 o výmere 53867 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
47. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 808 o výmere 325263 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
48. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 809 o výmere 205906 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
49. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 964 o výmere 50371 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
50. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 969/2 o výmere 19581 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
51. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 970 o výmere 274766 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
52. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 972 o výmere 141538 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
53. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 973 o výmere 587904 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
54. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 974 o výmere 220302 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
55. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 975 o výmere 285295 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
56. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 976 o výmere 407472 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
57. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 977 o výmere 333329 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
58. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 978 o výmere 37933 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
59. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 980 o výmere 164832 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
60. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 981 o výmere 194406 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
61. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 982 o výmere 176334 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
62. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 983 o výmere 272838 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
63. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 984 o výmere 70890 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 2561 pre kat. úz. Liptovská Porúbka, obec Liptovská Porúbka,
okres Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 11/9720
64. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 3685 o výmere 176844 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 803 pre kat. úz. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres Liptovský
Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 77/27216
65. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 3686 o výmere 124588 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 803 pre kat. úz. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres Liptovský
Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 77/27216
66. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 1356 o výmere 2482035 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 803 pre kat. úz. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres
Liptovský Mikuláš
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 77/27216
67. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 1359 o výmere 163547 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 803 pre kat. úz. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres
Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 77/27216
68. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 1360 o výmere 176610 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 803 pre kat. úz. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres
Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 77/27216
69. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 1365 o výmere 184209 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 803 pre kat. úz. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres
Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 77/27216
70. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 1366 o výmere 401455 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 803 pre kat. úz. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres
Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 77/27216
71. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 1367/1 o výmere 193660 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 803 pre kat. úz. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres
Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 77/27216
72. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 1367/2 o výmere 129445 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 803 pre kat. úz. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres
Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 77/27216

Súpisová hodnota za položky 1-72 je 4.727,- eur.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K036711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eibenová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 1616/66, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/974/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/974/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Záznam o ukončení konkurzu podľa ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
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zmene a doplnení niektorých zákonov
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/974/2019 - 12, zo dňa 25.11.2019, IČS: 6119425122,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 232/2019, dňa 02.12.2019, pod zn. K101975, bola ustanovená do funkcie
správcu dlžníka: Miroslava Eibenová, nar. 02.09.1993, trvale bytom: Fraňa Kráľa 1616/66, 966 81 Žarnovica,
JUDr. Stela Chovanová, správkyňa so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn. správu S1612.
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 k dnešnému dňu nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a 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: Miroslava Eibenová, nar. 02.09.1993, trvale bytom: Fraňa Kráľa 1616/66, 966 81
Žarnovica, sa KONČÍ, nakoľko zistila, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vo Zvolene dňa 27.04.2020
JUDr. Stela Chovanová - správca

K036712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 302/45, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/13/2020 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/13/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Emil Bartoš, nar. 25.12.1988, bytom Mlynská 302/45, 976 45 Hronec,
podnikajúci pod obchodným menom: Emil Bartoš, s miestom podnikania Mlynská 302/45, 976 45 Hronec, IČO:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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51 163 250 týmto o z n a m u j e, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 13.01.2020, z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárii správcu dňa 11.02.2020 a vykonaného
šetrenia majetku podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe zistenia
skutkového stavu následne zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca o z n a m u j e, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Emil Bartoš, nar. 25.12.1988, bytom Mlynská 302/45, 976 45 Hronec, podnikajúci
pod obchodným menom: Emil Bartoš, s miestom podnikania Mlynská 302/45, 976 45 Hronec, IČO: 51
163 250 sa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Emil Bartoš, nar. 25.12.1988, bytom
Mlynská 302/45, 976 45 Hronec, podnikajúci pod obchodným menom: Emil Bartoš, s miestom podnikania
Mlynská 302/45, 976 45 Hronec, IČO: 51 163 250 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
JUDr. František Vavráč, správca

K036713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarközi Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 330/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1185/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1185/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca Marián Šarkőzi, nar.: 31.10.1985, trvale bytom Dukelských hrdinov 330/4, 965 01
Žiar nad Hronom, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa Platiť sa oplatí, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45 684 618, ktorá bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka č. 1
Istina:

415,01 €

Úroky z omeškania:

136,19 €

Náklady z uplatnenia:

116,80 €

Celková suma:

668,00 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K036714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haring Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 8/394, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
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Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/250/2020 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/250/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo vyššie uvedenom konaní je možné
nahliadať v kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, a to v
pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred
písomne na uvedenej adrese alebo emailom na holubekm@gmail.com.
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020
Ing. Marián Holúbek, správca

K036715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haring Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 8/394, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/250/2020 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/250/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ustanovený správca týmto v zmysle 32 ods. 7 písm. b zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, oznamuje bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., č.ú. SK79 1100 0000 0026 2209
8814, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu v súvislosti s popretím pohľadávky v hore uvedenom konkurznom
konaní.
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020
Ing. Marián Holúbek, správca

K036716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Ďurian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plánočkova 285/24, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/769/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/769/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 06.08.2019, č. k.: 5OdK/769/2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku číslo 162/2019 zo dňa 22.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ladislav
Ďurian, nar. 22.03.1965, bytom Plánočkova 285/24, 962 37 Kováčová, predtým podnikajúci pod obchodným
menom Ladislav Ďurian – Elektronics ALARM SYSTEMS, s miestom podnikania Plánočkova 285/24, 962 37
Kováčová, IČO: 35 192 992 (ďalej len "úpadca"), do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Ivan
Dlhopolec, správca so sídlom správcovskej kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S1475
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej len "správca") a zároveň súd rozhodol o oddĺžení úpadcu.
V Obchodnom vestníku č. 71/2020 zo dňa 14.04.2020 bol zverejnený rozvrh výťažku.
Vzhľadom k tomu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku, týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že
konkurz sa končí. Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K036717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 2, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/373/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/373/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Emília Eremiášová, nar. 14.10.1969, trvale bytom
Harmanec 2, 976 03 Harmanec (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 12.04.2018, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so správcom dňa 04.07.2018, ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podlieha
konkurzu v súlade s ust. § 167h ZKR, avšak výťažok získaný speňažením konkurznej podstaty ani len nepokryl
náklady konkurzu podľa ust. § 167t ZKR.
Na základe uvedených skutočností správca konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR, konkurz
vedený na majetok Dlžníka končí, a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Emília Eremiášová, nar.
14.10.1969, trvale bytom Harmanec 2, 976 03 Harmanec, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Emília Eremiášová, nar. 14.10.1969, trvale bytom
Harmanec 2, 976 03 Harmanec, občan SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn.
4OdK/373/2018 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šajgal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Píle 19/29, 976 33 Poniky - Ponická Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.4.1970
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1217/2019/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1217/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ľubomír Šajgal, nar. 25.4.1970, trvale bytom: Na Píle 19/29, 976 33 Poniky
– Ponická Huta, podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Šajgal, s miestom podnikania: Na Píle 19/29, 976
33 Poniky – Ponická Huta, IČO: 44 625 545 , podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov,

oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že

nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárií správcu na adrese: Nám. SNP 15, 974 01 Banská
Bystrica, každý pracovný deň v úradných hodinách od: 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo
telefonicky na tel. č. 0903 620 921.

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
správca

K036719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šajgal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Píle 19/29, 976 33 Poniky - Ponická Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.4.1970
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1217/2019/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1217/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Ľubomír Šajgal, nar.
25.4.1970, trvale bytom: Na Píle 19/29, 976 33 Poniky – Ponická Huta, podnikajúci pod obchodným menom:
Ľubomír Šajgal, s miestom podnikania: Na Píle 19/29, 976 33 Poniky – Ponická Huta, IČO: 44 625 545 ,
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/1217/2019, ktoré bolo zverejnené v

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku č. 84/2020 dňa 4.5.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca, Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.
4OdK/1217/2019.

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 uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
popis. 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
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 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 za vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
Ľubomír Šajgal, nar. 25.4.1970, trvale bytom: Na Píle 19/29, 976 33 Poniky – Ponická Huta, podnikajúci pod
obchodným menom: Ľubomír Šajgal, s miestom podnikania: Na Píle 19/29, 976 33 Poniky – Ponická Huta, IČO:
44 625 545, I am obligate to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, no.
4OdK/1217/2019 published in the Government Journal No 84/2020 day 4.5.2020 bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate.

According to the Act no. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
original to the trustee to the address:

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, no. 4OdK/1217/2019.

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 with claims secured with excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days
beginning with the declaration on the bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights
lapse.

The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill the requirements stated by the laws,
otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and registracion will be ignored.Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim
against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of the
Bankrupt, lodge their claims in the same way.

The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim, ranking of the satisfaction
of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registracion form has to be signed.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about 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 belodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and this 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 info 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 determine bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate 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 European Central Bank or National
Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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National Bank of Slovakia does not state or announce, 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 opininon 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 accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered 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
Bankrupt.

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., Trustee of the Bankrupt

K036720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šajgal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Píle 19/29, 976 33 Poniky - Ponická Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.4.1970
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1217/2019/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1217/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubomír Šajgal, nar. 25.4.1970, trvale bytom: Na Píle 19/29, 976 33
Poniky – Ponická Huta, podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Šajgal, s miestom podnikania: Na Píle
19/29, 976 33 Poniky – Ponická Huta, IČO: 44 625 545 , týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa číslo účtu: IBAN:
SK7311000000002621818883, vedený v Tatra banke, a.s.

Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; 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.

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

K036721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 833, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/249/2020 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/249/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Kohút - správca, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311, správca úpadcu: Ľubica
Maceková, Utekáč 833, 985 06 Utekáč, Slovenská republika, dat. nar.: 16. 12. 1965, oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960
01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: +421 45 202 89 44
e-mail: office@tkak.sk
JUDr. Tomáš Kohút - správca Ľubica Maceková

K036722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 833, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/249/2020 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/249/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Tomáš Kohút - správca, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28 , 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311,
správca dlžníka: Ľubica Maceková, Utekáč 833, 985 06 Utekáč, nar.: 16. 12. 1965, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za
primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK85 0900 0000 0004
0385 5257, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; špecifický symbol: 0119; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Tomáš Kohút - správca, Ľubica Maceková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 833, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/249/2020 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/249/2020
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: Ľubica Maceková, Utekáč
833, 985 06 Utekáč, Slovenská republika, dat. nar.: 16. 12. 1965 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/249/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 23. 4. 2020 . Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka
sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Tomáš Kohút - správca, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028
311 alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára;
elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej
na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
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prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Ľubica Maceková, Utekáč 833, 985 06 Utekáč, born.: 16. 12. 1965 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 2OdK/249/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal 23. 4. 2020. The bankruptcy procedure was declared as of this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš
Kohút - správca, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311 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
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does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 4. 5. 2020
In Zvolen, 4. 5. 2020
JUDr. Tomáš Kohút - správca Ľubica Maceková
JUDr. Tomáš Kohút - trustee Ľubica Maceková

K036724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolesár Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1210 / 5, 960 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1976
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2013 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: Ing. Rastislav Kolesár, nar. 15.07.1976, bytom Sládkovičova 1210/5, Fiľakovo, (predtým bytom
Strážska cesta 1367/27, 960 01 Zvolen), zvoláva schôdzu veriteľov na deň 28.05.2020 o 10:00 hod., ktorá sa
uskutoční v sídle kancelárie správcu na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
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2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR
4. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 09.45 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.
SKP, k.s., správca

K036725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábrišová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1789/6, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1975
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/61/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/61/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Nataša Gábrišová Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Mládežnícka 1789/6, 977 03 Brezno IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 31.12.1975 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu : 4OdK/61/2020 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/61/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010
47 Žilina, IČO: 51 865 467, doručenej správcovi dňa 03.04.2020, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 30.03.2020, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
1. veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467
Pohľadávka č. 1 vo výške 1103,37 EUR, z toho istina vo výške 1103,37 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Fa. č. 2006 2020 011205515 VS: 1302950022, Popis: Faktúra za dodávku
elektriny za obdobie od 20.07.2005 do 25.01.2006, splatná dňa 16.02.2006, vystavená dňa 25.01.2006 na sumu
1103,37 EUR.
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 2 vo výške 403,77 EUR, z toho istina vo výške 403,77 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Fa. č. 2006 2020 041019632 VS: 1302950023, Popis: Faktúra za dodávku
elektriny za obdobie od 25.01.2006 do 25.04.2006, splatná dňa 25.04.2006 vystavená dňa 11.04.2006 na sumu
403,77 EUR.
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Poradie: iná pohľadávka
V Bratislave, dňa 04.05.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K036726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábrišová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1789/6, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1975
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/61/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/61/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Nataša Gábrišová Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Mládežnícka 1789/6, 977 03 Brezno IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 31.12.1975 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu : 4OdK/61/2020 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/61/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030, doručenej správcovi dňa 02.04.2020, t. j. po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 30.03.2020, zapísal do zoznamu pohľadávok
nasledovné pohľadávky:
1. veriteľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica
Pohľadávka č. 1 vo výške 64,99 EUR, z toho istina vo výške 22,66 EUR, úroky z omeškania vo výške 9,33 EUR
a náklady z uplatnenia vo výške 33,00 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: 241224334, Popis: MEDZI VERITEĽOM, AKO DODÁVATEĽOM A
DLŽNÍKOM, AKO ODBERATEĽOM BOLA DŇA 02.05.2011 UZATVORENÁ NA DOBU NEURČITÚ OBCHODNÁ
ZMLUVA Č. 811113053 O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD
VEREJNOU KANALIZÁCIOU (ĎALEJ LEN ZMLUVA).
PREDMETOM ZMLUVY JE ZÁVÄZOK VERITEĽA DODÁVAŤ DLŽNÍKOVI PITNÚ VODU Z VEREJNÉHO
VODOVODU A VEREJNOU KANALIZÁCIOU ODVÁDZAŤ ODPADOVÉ VODY Z JEHO ODBERNÉHO MIESTA
EVIDOVANÉHO VERITEĽOM POD Č. 80013-19780-0 V BREZNE NA ULICI MLÁDEŽNÍCKEJ 6 AKO "BYT"
(ĎALEJ LEN ODBERNÉ MIESTO) A ZÁVÄZOK DLŽNÍKA ZAPLATIŤ VERITEĽOVI ZA POSKYTNUTÉ PLNENIE
VODNÉ A STOČNÉ.
PLNENIE SPOČÍVAJÚCE V OPAKOVANÝCH A NEPRETRŽITÝCH DODÁVKACH VODY Z VEREJNÉHO
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VODOVODU A V ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Z ODBERNÉHO MIESTA
DLŽNÍKA V OBDOBÍ OD 14.08.2014 DO 08.12.2014, KTORÉ VERITEĽ POSKYTOVAL DLŽNÍKOVI V ZMYSLE
UZATVORENEJ ZMLUVY, BOLO VYÚČTOVANÉ FAKTÚROU Č. 241224334 ZO DŇA 15.12.2014, SPLATNOU
02.01.2015, V SUME 22,66 €. MNOŽSTVO DODANEJ PITNEJ VODY A ODVEDENEJ ODPADOVEJ VODY
BOLO V PRIHLASOVANOM OBDOBÍ PRESNE ZAZNAMENANÉ VODOMEROM. CENA ZA 1m3 DODANEJ
PITNEJ VODY A ODVEDENEJ ODPADOVEJ VODY BOLA URČENÁ ÚRADOM PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH
ODVETVÍ.
NAKOĽKO DLŽNÍK Z VYŠŠIE UVEDENEJ POHĽADÁVKY NIČ NEZAPLATIL, VERITEĽ TÚTO VYMÁHAL OD
DLŽNÍKA SÚDNOU CESTOU. OKRESNÝ SÚD BREZNO DŇA 13.05.2015 VYDAL PLATOBNÝ ROZKAZ Č.K.
6C/217/2015 KTORÝM DLŽNÍKA ZAVIAZAL NA ZAPLATENIE SUMY 22,66 € SPOLU S 8,05% ÚROKOM Z
OMEŠKANIA ROČNE Z DLŽNEJ SUMY POČÍTANÝM OD 03.01.2015 DO ZAPLATENIA A K NÁHRADE 16,50 €
TROV KONANIA VŠETKO DO 15 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA PLATOBNÉHO ROZKAZU. DLŽNÍK SÚDOM
ULOŽENÚ POVINNOSŤ NESPLNIL.
NA TOM ZÁKLADE VERITEĽ SI TOUTO PRIHLÁŠKOU UPLATŇUJE V SÚLADE S UST. § 167l ZÁK. Č. 7/2005
Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV POHĽADÁVKU V SUME SPOLU 64,99 €, POZOSTÁVAJÚCU Z :
- 22,66 € ISTINY VYÚČTOVANÉHO VODNÉHO A STOČNÉHO;
- 9,33 € ÚROKOV Z OMEŠKANIA POČÍTANÝCH VO VÝŠKE 8,05% ROČNE Z DLŽNEJ SUMY
22,66 € ZA OBDOBIE OMEŠKANIA OD 03.01.2015 DO 12.02.2015 V SÚLADE S EXEKUČNÝM TITULOM
6C/217/2015 OKRESNÉHO SÚDU BREZNO;
- 33,00 € NÁKLADOV Z UPLATNENIA POHĽADÁVKY Z TOHO
• 16,50 € SÚDNOU CESTOU, KTORÉ PREDSTAVUJÚ ZAPLATENÝ SÚDNY
POPLATOK V KONANÍ 6C/217/2015,
• 16,50 € EXEKUČNOU CESTOU, KTORÉ PREDSTAVUJÚ ZAPLATENÝ SÚDNY POPLATOK ZA VYDANIE
POVERENIA SÚDNEMU EXEKÚTOROVI V EXEKUČNOM KONANÍ EX 264/2015
PRÍLOHA Č. 1 PRIHLASOVANEJ POHĽ. POR. Č. 1: - OBCHODNÁ ZMLUVA Č. 811113053 O DODÁVKE VODY
Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU ZO DŇA
02.05.2015,
PRÍLOHA Č. 2 PRIHLASOVANEJ POHĽ. POR. Č. 1: - FAKTÚRA Č. 241224334 Z 15.12.2014. SPLATNÁ
02.01.2015, K ÚHRADE V SUME 22,66 €,
PRÍLOHA Č. 3 PRIHLASOVANEJ POHĽ. POR. Č. 1: - PLATOBNÝ ROZKAZ OKRESNÉHO SÚDU BREZNO Č.K.
6C/217/2015 ZO DŇA 13.05.2015
PRÍLOHA Č. 4 PRIHLASOVANEJ POHĽ. POR. Č. 1: - UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE EX 264/2015 ZO
DŇA 24.02.2016
Poradie: iná pohľadávka
V Bratislave, dňa 04.05.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca
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K036727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Valašťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 1870/25, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1091/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1091/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka - Eva Valašťanová, nar. 29.7.1964, trvale bytom Družby 1870/25, 974 04 Banská
Bystrica, týmto oznamujem, že do kancelárie správcu bola doručená prihláška veriteľa BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 821 08, IČO: 47 258 713, zast. Advokátska
kancelária JUDr. Marek Czompoly s.r.o., so sídlom Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, IČO: 47 234 547, vo výške
11 039,83 EUR po uplynutí základnej 45-dňovej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
V Banskej Bystrici dňa 04.05.2020

K036728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grexa Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 378 / 8, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1974
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/818/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/818/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

OPRAVA PARCELY REGISTRA EVIDOVANÉ NA MAPE URČENÉHO OPERÁTU
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Slavomír Grexa, nar. 17.07. 1974, trvale
bytom Sklárska 378/8, 985 23 Málinec, týmto oznamuje opravu zrejmej chyby v písaní parcely registra
evidované na mape určeného operátu v súpise majetku patriaceho do všeobecnej podstaty pod por. č. 226. –
261. Správne parcely registra na Liste vlastníctva č. 1436 sú parcely registra „E“, nie „C“. Iba parc. č. 1258/3
evidované na LV č. 1436 je parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape.

Poradové
číslo

Katastrálne
územie

226.

Málinec

227.

Málinec

228.

Málinec

Druh Výmera
pozemku
(m2)
Trvalý trávnatý
1436
7 169
porast
Trvalý trávnatý
1436
744
porast
Lesný
1436
1276744
pozemok
LV

Par. č.

Parcely
registra

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota
spoluvlastnícky podiel v €

3306/1

E

4/8406

1,02

3306/2

E

4/8406

0,11

3342/1

E

4/8406

759,42
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229.

Málinec

1436

230.

Málinec

1436

231.

Málinec

1436

232.

Málinec

1436

233.

Málinec

1436

234.

Málinec

1436

235.

Málinec

1436

236.

Málinec

1436

237.

Málinec

1436

238.

Málinec

1436

239.

Málinec

1436

240.

Málinec

1436

241.

Málinec

1436

242.

Málinec

1436

243.

Málinec

1436

244.

Málinec

1436

245.

Málinec

1436

246.

Málinec

1436

247.

Málinec

1436

248.

Málinec

1436

249.

Málinec

1436

250.

Málinec

1436

251.

Málinec

1436

252.

Málinec

1436

253.

Málinec

1436

254.

Málinec

1436

255.

Málinec

1436

256.

Málinec

1436

257.

Málinec

1436

258.

Málinec

1436

259.

Málinec

1436

260.

Málinec

1436

261.

Málinec

1436
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Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Záhrada
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
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689

3342/101 E

4/8406

0,41

13

3342/102 E

4/8406

0,01

2214

3342/103 E

4/8406

1,32

495

3342/106 E

4/8406

0,29

681

3342/107 E

4/8406

0,401

581

3342/108 E

4/8406

0,35

1678

3342/109 E

4/8406

0,99

2773

3342/110 E

4/8406

1,65

12933

3342/111 E

4/8406

7,69

740

3342/112 E

4/8406

0,44

2627

3342/113 E

4/8406

1,56

68

3342/114 E

4/8406

0,04

20744

3342/115 E

4/8406

12,34

19

3342/116 E

4/8406

0,01

3158

3342/117 E

4/8406

1,88

2374

3342/118 E

4/8406

1,41

1373

3342/119 E

4/8406

0,82

364

3342/120 E

4/8406

0,22

41

3342/121 E

4/8406

0,02

1065716

3342/122 E

4/8406

633,90

521

3342/123 E

4/8406

0,31

4478

3342/124 E

4/8406

2,66

431

3342/125 E

4/8406

0,26

1285

3342/126 E

4/8406

0,76

550

3342/127 E

4/8406

0,33

1434

3342/128 E

4/8406

0,85

4227

3342/129 E

4/8406

2,51

2785

3342/130 E

4/8406

2,45

683

3342/206 E

4/8406

0,41

542

3342/306 E

4/8406

0,32

716

3342/406 E

4/8406

0,43

38503

3342/422 E

4/8406

22,90

127

3342/506 E

4/8406

0,075
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G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K036729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vančová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/254/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/254/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie na adrese ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Marta Vančová, nar. 04. 06. 1965, trvale bytom Budovateľská 1337/15, 969 01
Banská Štiavnica, podnikajúci pod obchodným menom: Marta Vančová, s miestom podnikania: Staromestská
658/9 , 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 43452507, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej
Bystrici, spis. zn.: 4OdK/254/2020, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
ktorý je vedený v banke: Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 2670 3845
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(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 bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Jozef Žitník, PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca

K036730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vančová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/254/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Marta Vančová, nar. 04. 06. 1965, trvale bytom
Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Štiavnica, podnikajúci pod obchodným menom: Marta Vančová, s miestom
podnikania: Staromestská 658/9 , 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 43452507, oznamuje veriteľom, že dňom
uverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na
adrese: ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok-piatok v čase od
9.00 hod. do 15.30 hod. Žiadosti do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie
uvedenej adrese alebo na čísle telefónu:048/4126010.

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K036731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vančová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/254/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/254/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text: V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Marta Vančová, nar.
04. 06. 1965, trvale bytom Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Štiavnica, podnikajúci pod obchodným menom:
Marta Vančová, s miestom podnikania: Staromestská 658/9 , 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 43452507 (ďalej len
"dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/254/2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 84/2020 dňa 04.05.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing. Jozef
Žitník, PhD., so sídlom ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Marta Vančová, born 04. 06. 1965, Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Štiavnica, business
name: Marta Vančová, place of business: Staromestská 658/9 , 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 43452507
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd
Banská Bystrica (District Court), No. 4OdK/254/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal number 84/2020 dňa 04.05.2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the
bankruptcy trustee to the address: Ing. Jozef Žitník, PhD., ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica 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
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on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
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.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca (trustee)

K036732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lapin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Plážou 6873/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/660/2018 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/660/2018
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4OdK/660/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov po splnení rozvrhu výťažku, končí konkurz vyhlásený na majetok dlžníka :
Milan Lapin, nar. 22.01.1974, trvale bytom Nad Plážou 6873/8, 974 01 Banská Bystrica; obchodné meno: Milan
Lapin, s miestom podnikania Nad Plážou 6873/8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 595 881
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020

K036733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ProCredis, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Š. Moysesa 5 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 162 593
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2018 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 3. kola verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku dlžníka podľa §
167p ods. 1 ZKR
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 4K/12/2018 zo dňa 12.11.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku 222/2018 vydanom dňa 19.11.2018 pod zn. K088331 bola do funkcie správcu konkurznej podstaty
ProCredis, s.r.o, so sídlom Nám. Š. Moyzesa 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 162 593, ustanovená
spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu
S1704 (ďalej „správca“).

Správca týmto vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu, pričom
speňažovaný majetok tvorí súbor peňažných pohľadávok voči dlžníkom, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 27/2019 zo dňa 07.02.2019 a aktualizované v Obchodnom vestníku č.184/2019 zo dňa 24.09.2019,
pod číslom súpisovej položky 2, 4 až 21, 23 až 25.

Správca vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na speňaženie zo všeobecnej podstaty formou verejného
ponukového konania - súbor peňažných pohľadávok voči dlžníkom za nasledovných podmienok:
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Ponuka každého záujemcu musí byť doručená na adresu sídla správcu KRIVANKON k. s.,Trnavská cesta 74/B,
821 02 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením „ponukové konanie ProCredis s.r.o. – súbor
peňažných pohľadávok voči dlžníkom“ najneskôr do 14 dní od zverejnenia oznámenia o konaní príslušného
kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške
ponúknutej kúpnej ceny na účet Správcu, a to bezhotovostným platobným prevodom tak, aby uvedené finančné
prostriedky boli pripísané na účte Správcu najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob
zloženia finančnej zábezpeky ako bezhotovostným prevodom na účet Správcu bude znamenať vylúčenie tohto
záujemcu z príslušného kola verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná
zábezpeka alebo jej časť bude na účet Správcu pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.

Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na účet
Správcu, a to bezhotovostným platobným prevodom tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účte
Správcu najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako
bezhotovostným prevodom na účet Správcu bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola
verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka alebo jej časť bude na
účet Správcu pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.

Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné,

a. ak žiadny záujemca v treťom kole nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané
podmienky,
alebo
b. ak záujemca, ktorý v treťom kole predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí toto
kolo ponukového konania (viď nižšie),
alebo
c.

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

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

Ponuka musí obsahovať:

1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu
trvalého bydliska, obchodné meno, miesto podnikania a IČO: a výpis z obchodného registra, resp.
živnostenského registra, pokiaľ je daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO
a výpis z obchodného registra,
2. Označenie predmetu kúpy (stačí uviesť „Súbor peňažných pohľadávok“ s odkazom na oznámenie
o príslušnom kole ponukového konania),
3. Návrh celkovej ceny ponúkanej za Nehnuteľnosť,
4. Doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu: Tatra banka, a.s.,
IBAN : SK87 1100 000000 2920911244.
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Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť,
alebo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného
ponukového konania sa považujú predložené ponuky za odmietnuté.
V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového
konania zúčastnil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho
participáciou na tomto konaní.
V prípade, že toto verejné ponukové konanie nebude pokladané za neúspešné, víťaznú ponuku
ponukového konania určí Správca.
Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť Zmluvu o postúpení pohľadávok v lehote 20 dní od oznámenia
víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku, okrem prípadu, kedy oprávnená osoba využije svoje právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ZKR. V tom prípade Správca odmietne aj ponuku
víťazného záujemcu, ktorý nemá právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s
jeho participáciou na tomto konaní.
Zložená zábezpeka sa započíta do kúpnej ceny.
V prípade, že víťazný záujemca v lehote 20 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku
neuzatvorí Zmluvu o postúpení pohľadávok, má sa za to, že od ponuky odstúpil a zmaril príslušné kolo
ponukového konania. Finančná zábezpeka v plnom rozsahu v takom prípade prepadá v prospech
príslušnej podstaty. To neplatí, ak oprávnená osoba využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty podľa § 167r ZKR. V tom prípade Správca vráti zloženú finančnú zábezpeku víťaznému
záujemcovi v lehote 20 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v predošlej odrážke) Správca vráti zloženú
finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Postúpenie súboru peňažných pohľadávok na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe Zmluvy
o postúpení pohľadávok.

V Bratislave, dňa 04.05.2020
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K036734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bírová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Venevská 773/46, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1978
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/132/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/132/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Mária Bírová
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K036735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sámelová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 6437/15, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/247/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/247/2019
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):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Iveta Sámelová, nar. 01.04.1979, Magurská 6437/15, 974 11 Banská Bystrica, 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 24.04.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
Intrum Slovakia s.r.o.
Intrum Slovakia s.r.o.

IČO:
35831154
35831154

Ulica: Číslo: Obec
Mýtna 48
Bratislava
Mýtna 48
Bratislava

PSČ:
Štát
810 00 Slovenská republika
810 00 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
3.946,74 €
803,23 €

LawService Recovery, k.s., správca

K036736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Marková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1336 / 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1951
Obchodné meno správcu:
WITT & KLEIM RENEWALS k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/256/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/256/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie o insolvenčnom konaní a výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Notice of insolvency proceedings and invitation to foreign creditors to lodge claims
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Mária Marková, trvale bytom Budovateľská
1336/14, 96901 Banská Štiavnica, dátum narodenia 09.07.1951 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
(ďalej aj len ako „Nariadenie“) oznamuje, že Okresný súd Banská Bystrica Uznesením zo dňa 20.04.2020,
ktoré bolo doručované publikáciou v Obchodnom vestníku č. 80/2020 zo dňa 27.04.2020 vyhlásil konkurz na
majetok Dlžníka.
Witt&Kleim Renewals k.s., seated Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, company ID 52 767 159 (hereinafter
referred to only as the „Trustee“) appointed as the bankruptcy trustee of the debtor Mária Marková,
permanently residing Budovateľská 1336/14, 96901 Banská Štiavnica, Slovak republic, date of birth
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09.07.1951 (hereinafter referred to only as the “Debtor”) herewith notify in accordance with the Regulation
(EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 may 2015 on insolvency proceedings
(hereinafter referred to only as the “Regulation”), that Okresný súd Banská Bystrica (District Court) declared
bankruptcy of Debtor with resolution on 20.04.2020, that was published in Business Journal No. 80/2020
on 27.04.2020.
Veritelia Dlžníka sú v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 28 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako
„ZoKR“) oprávnení prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi do konkurzu na majetok Dlžníka, a to
v základnej prihlasovacej lehote štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa vyhlásenia konkurzu písomne
v jednom rovnopise u Správcu na adrese Witt&Kleim Renewals k.s., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika alebo elektronicky do dátovej 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.
The creditors of the Debtor have right according to the prov. § 167l in connection with the prov. § 28 and
following of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter referred to
only as the „BRA“) to lodge their claims in a basic time period of fourtyfive (45) days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the Trustee to the address: Witt&Kleim
Renewals k.s., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic or or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic formular; the Electronic submission with its attachments
must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR zverejní
v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
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 according to the prov. § 167l sec 3 BRA.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti stanovené v ust. § 28
a nasl. ZoKR, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
adrese
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. Základnými náležitosťami
prihlášky podľa ust. § 29 ods. 1 ZoKR 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.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements laid in the
prov. § 28 and following BRA, 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 at the address
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. The basic requirements
of the application according to the prov. § 29 sec. 1 BRA 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.
Podľa ust. § 29 ods. 2 ZoKR pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
According to the prov. § 29 sec. 2 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.
Podľa ust. § 29 ods. 4 ZoKR sa celková suma pohľadávky v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
According to the prov. § 29 sec. 4 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.
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Podľa ust. § 29 ods. 5 ZoKR sa pohľadávka 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.
According to the prov. § 29 sec. 5 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.
Podľa ust. § 29 ods. 6 ZoKR sa k prihláške 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.
According to the prov. § 29 sec. 6 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.
Podľa ust. § 29 ods. 8 ZoKR je veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, 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.
According to the prov. § 29 sec. 8 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.
Podľa ust. § 28 ods. 6 ZoKR má doručenie prihlášky správcovi pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
According to the prov. § 28 sec. 6 BRA the delivery of the application to the trustee has for the course of
the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the
court.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZoKR je zabezpečený veriteľ úveru na bývanie 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.
According to the prov. § 167l sec. 1 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
Podľa ust. § 167l ods. 2 ZoKR sa prihlásiť 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.
According to the prov. § 167l sec. 2 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.
Podľa ust. § 30 ods. 1 ZoKR 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.
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According to the prov. § 30 sec. 1 BRA the trustee submits without vain delay after the expiration of the
basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he
thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a
resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The
resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons.
Podľa ust. § 30 ods. 2 ZoKR podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
According to the prov. § 30 sec. 2 BRA the submission, by which the claim was alleged, which will be
alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended.
Podľa ust. § 197 ods. 6 v kontexte ust. § 196 ZoKR a v spojení s ust. § 52 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „CSP“) má účastník konkurzného konania 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.
According to the prov. § 197 sec. 6 BRA in context of the prov. § 196 BRA and in connection with prov. §
52 and following of the Act No. 160/2015 Coll. Civil Dispute Settlement as amended (hereinafter referred to
only as the “CDS”) 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.
Podľa ust. § 52 ods. 2 CSP 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.
According to the prov. § 52 sec. 2 CDS 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.
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.
This notice and invitation refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to the article 54 of the Regulation.
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020. / In Banská Bystrica, on 04.05.2020.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka / bankruptcy trustee of the debtor Mária Marková
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár / general partner
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K036737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Deák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cinobaňa 469, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1959
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/121/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/121/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Ján Deák, nar. 10.07.1959, Katarínska Huta
469, 985 22 Cinobaňa, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

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

K036738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Deák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cinobaňa 469, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1959
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/121/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/121/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Ján Deák, nar. 10.07.1959, Katarínska Huta
469, 985 22 Cinobaňa, týmto oznamuje, že:

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

254

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

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

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

K036739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Marková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1336 / 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1951
Obchodné meno správcu:
WITT & KLEIM RENEWALS k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/256/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/256/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Mária Marková, trvale bytom Budovateľská
1336/14, 96901 Banská Štiavnica, dátum narodenia 09.07.1951 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust.
§ 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) v spojení s ust. § 21 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj len ako „Kancelársky poriadok“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia, ako aj iné subjekty,
ktorým to umožňujú osobitné predpisy, môžu nahliadať do správcovského spisu k vyššie uvedenej sp. zn.
správcu na adrese sídla Správcu: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 09:00 do 12:00 hod. a následne od 13:00 do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u Správcu na tel. čísle +421 917 521 301 alebo na e-mailovej
adrese office@wak.sk.
Za úhradu vecných nákladov vo výške stanovenej ust. § 21 ods. 5 v spojení s ust. § 25 ods. 2 Kancelárskeho
poriadku a ust. § 36 ods. 2 v spojení s ust. § 47 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „Vyhláška“) sú osoby oprávnené nahliadnuť do správcovského spisu oprávnené taktiež požadovať, aby im
Správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V Banskej Bystrici, dňa 4.5.2020.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Marková
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár
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K036740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Deák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cinobaňa 469, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1959
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/121/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/121/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Ján Deák, nar. 10.07.1959, Katarínska Huta
469, 985 22 Cinobaňa, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená nezabezpečená prihláška pohľadávky od veriteľa:

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
Prihlásená suma pohľadávky celkom: 24 169,63 Eur

Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

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

K036741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Marková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1336 / 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1951
Obchodné meno správcu:
WITT & KLEIM RENEWALS k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/256/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Mária Marková, trvale bytom Budovateľská
1336/14, 96901 Banská Štiavnica, dátum narodenia 09.07.1951 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. §
167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) za primeraného použitia ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR
a v zmysle ust. § 32 ods. 21 prvá veta ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania vo výške podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
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Preddavok je možné zložiť na bankový účet IBAN: SK39 1100 0000 0029 4308 1167
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý skladá kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Poučenie
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku (ust. § 32 ods. 3 v spojení
s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive (ust. § 32 ods. 7 písm. a) v spojení s ust. § 167l
ods. 5 ZoKR).
Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu (ust. § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy
konania (ust. § 32 ods. 11 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a
najviac 10 000 € (ust. § 32 ods. 19 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
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 (ust. § 32
ods. 21 druhá a nasl. vety v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (ust. § 167l ods. 5 prvá veta ZoKR).
Popretie pohľadávky musí byť vždy zdôvodnené, pričom pri popretí výšky musí byť uvedená suma, ktorá sa
popiera, pri popretí poradia musí byť uvedené poradie, ktoré sa uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva musí
byť uvedený 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. (ust. § 32 ods. 5 v spojení s ust. §
167l ods. 5 ZoKR).
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Marková
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K036742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Cibuľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sihla 58, 976 53 Sihla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1019/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1019/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 28.11.2019, č. 4OdK/1019/2019 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Patrik Cibuľa, nar. 13. 12. 1977, trvale bytom Sihla 58, 976 53 Sihla (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil
konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., IČO: 47 982 586,
so sídlom kancelárie: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 240/2019 zo dňa 12.12.2019, K106426.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
26.07.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 26.07.2019,
súčinností tretích osôb, z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 10.01.2020 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: Patrik
Cibuľa, nar. 13. 12. 1977, trvale bytom Sihla 58, 976 53 Sihla, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Patrik Cibuľa, nar. 13. 12. 1977, trvale
bytom Sihla 58, 976 53 Sihla, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K036743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencz Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abovce 12, 980 44 Abovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/118/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/118/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zn.
správcu S 1925, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, správca dlžníka:
Štefan Ferencz, nar. 20. 01. 1972, trvale bytom Abovce 12, 980 44 Abovce, obchodné meno - Štefan
Ferencz, s miestom podnikania Abovce 12, 980 44, Abovce, IČO: 37306791 týmto v zmysle ust. § 166i v
spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 04.05.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by
patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020
Mgr. Martina Klačanová,
Správca dlžníka

K036744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 544 / 29, 976 68 Heľpa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/120/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/120/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zn.
správcu S 1925, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, správca dlžníka:
Dávid Harvan, nar. 14. 03. 1993, trvale bytom Farská 544/29, 976 68 Heľpa, týmto v zmysle ust. § 166i v
spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 04.05.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by
patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020
Mgr. Martina Klačanová,
Správca dlžníka

K036745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Nemec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 287/3, 962 71 Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1980
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1095/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1095/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 05.12.2019, č. 2OdK/1095/2019 v právnej veci navrhovateľa dlžníka Pavel Nemec, nar. 10.10.1980, trvale bytom A. Sládkoviča 287/3, 962 71 Dudince (ďalej aj ako „Dlžník“),
vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., IČO: 47
982 586, so sídlom kancelárie: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej ako „Správca“). Citované
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 240/2019 zo dňa 12.12.2019, K106391.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
07.08.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 07.08.2019,
súčinností tretích osôb, z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 10.01.2020 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: Pavel
Nemec, nar. 10.10.1980, trvale bytom A. Sládkoviča 287/3, 962 71 Dudince, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Pavel Nemec, nar. 10.10.1980, trvale bytom
A. Sládkoviča 287/3, 962 71 Dudince, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K036746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Slašťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Kollára 564/10, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1953
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1114/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1114/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 09.12.2019, č. 4OdK/1114/2019 v právnej veci navrhovateľa dlžníka Mária Slašťanová, nar. 20. 08. 1953, trvale bytom Jána Kollára 564/10, 967 01 Kremnica (ďalej aj ako
„Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s.,
IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej ako „Správca“). Citované
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 248/2019 zo dňa 27.12.2019, K110975.
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
23.10.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 23.10.2019,
súčinností tretích osôb, z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 17.01.2020 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: Mária
Slašťanová, nar. 20. 08. 1953, trvale bytom Jána Kollára 564/10, 967 01 Kremnica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Mária Slašťanová, nar. 20. 08. 1953, trvale
bytom Jána Kollára 564/10, 967 01 Kremnica, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LEGES Recovery k.s., správca

K036747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grexa Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 378 / 8, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1974
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/818/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/818/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Slavomír Grexa, nar. 17.07. 1974, trvale
bytom Sklárska 378/8, 985 23 Málinec, týmto oznamuje doplnenie súpisu nehnuteľných vecí dlžníka patriacich
do všeobecnej podstaty majetku dlžníka :

Poradové
číslo

Katastrálne
územie

LV

Druh
pozemku

Výmera
(m2)

Parc.
č.

Parcely
registra

369.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

1045247

987/1

E

370.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

171

987/2

E

371.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

10

987/3

E

372.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

12073

987/4

E

373.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

8110

987/5

E

374.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

186

987/6

E

375.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

500

987/7

E

376.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

313

987/8

E

377.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

111

987/9

E

Lesný

Spoluvlastnícky
podiel
pod B 729: 10/44877
pod B 745: 5/269262
pod B 1112: 1/51288
pod B 1186: 5/38466
pod B 729: 10/44877
pod B 745: 5/269262
pod B 1112: 1/51288
pod B 1186: 5/38466
pod B 729: 10/44877
pod B 745: 5/269262
pod B 1112: 1/51288
pod B 1186: 5/38466
pod B 729: 10/44877
pod B 745: 5/269262
pod B 1112: 1/51288
pod B 1186: 5/38466
pod B 729: 10/44877
pod B 745: 5/269262
pod B 1112: 1/51288
pod B 1186: 5/38466
pod B 729: 10/44877
pod B 745: 5/269262
pod B 1112: 1/51288
pod B 1186: 5/38466
pod B 729: 10/44877
pod B 745: 5/269262
pod B 1112: 1/51288
pod B 1186: 5/38466
pod B 729: 10/44877
pod B 745: 5/269262
pod B 1112: 1/51288
pod B 1186: 5/38466
pod B 729: 10/44877
pod B 745: 5/269262
pod B 1112: 1/51288
pod B 1186: 5/38466
pod B 729: 10/44877
pod B 745: 5/269262

Súpisová
hodnota
spoluvlastnícky podiel v €

510,71

0,08

0,01

5,90

3,96

0,09

0,24

0,15

0,05
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378.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

95

987/10 E

379.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

897

987/11 E

380.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

38 849

987/12 E

381.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

159 166

987/13 E

382.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

2172

987/14 E

383.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

6

987/15 E

384.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

70

987/16 E

385.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

2041

987/17 E

386.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

21

987/18 E

387.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

181

987/19 E

388.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

432

987/20 E

389.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

2039

987/21 E

390.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

18

987/22 E

391.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

93

987/23 E

392.

Málinec

2394

Lesný
pozemok

5

987/24 E

pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466
729: 10/44877
745: 5/269262
1112: 1/51288
1186: 5/38466

Deň vydania: 07.05.2020
0,05

0,44

18,98

77,77

1,06

0,01

0,03

1,00

0,01

0,09

0,21

1,00

0,01

0,05

0,01

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

K036748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Čupka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 14415/28, 974 05 Banská Bystrica - Rakytovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1985
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Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1190/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1190/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 17.12.2019, č. 2OdK/1190/2019 v právnej veci navrhovateľa dlžníka Radoslav Čupka, nar. 11. 04. 1985, trvale bytom Smreková 14415/28, 974 05 Banská Bystrica Rakytovce, obchodné meno - Radoslav Čupka, s miestom podnikania Smreková 14415/28, 974 05 Banská
Bystrica, IČO – 40 634 981 (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu
ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie: Pod Urpínom 5, 974 01
Banská Bystrica (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
248/2019 zo dňa 27.12.2019, K110954.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
26.11.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 26.11.2019,
súčinností tretích osôb, z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 31.01.2020 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: Radoslav
Čupka, nar. 11. 04. 1985, trvale bytom Smreková 14415/28, 974 05 Banská Bystrica - Rakytovce, obchodné
meno - Radoslav Čupka, s miestom podnikania Smreková 14415/28, 974 05 Banská Bystrica, IČO – 40 634 981,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Radoslav Čupka, nar. 11. 04. 1985, trvale
bytom Smreková 14415/28, 974 05 Banská Bystrica - Rakytovce, obchodné meno - Radoslav Čupka, s
miestom podnikania Smreková 14415/28, 974 05 Banská Bystrica, IČO – 40 634 981, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K036749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Janková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1700/743, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1968
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/259/2020 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/259/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Gabriela Janková, nar. 29.06.1968, bytom Trieda SNP 1700/743, 974 01
Banská Bystrica, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk,
alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K036750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Janková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1700/743, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1968
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/259/2020 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka Gabriela Janková, nar. 29.06.1968, bytom Trieda SNP 1700/743, 974 01
Banská Bystrica, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania –
veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený
v ČSOB a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.

K036751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hubayová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 844/27, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1154/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1154/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Anna Hubayová, nar. 09.01.1974, bytom Štúrova 844/27, 962 12 Detva, v konkurznom konaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 5OdK/1154/2019 zo dňa 12.12.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 244/2019 dňa 18.12.2019, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky pod por. č. 1, veriteľa
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, ktorou bola do konkurzu
prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 340,21 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná
do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 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.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b )na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
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
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K036752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dombi Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mocsáryho 783 / 4, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/267/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/267/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 21.04.2020, sp. zn. 4OdK/267/2020, bol na majetok
dlžníka: Rudolf Dombi, nar. 14.02.1973, trvale bytom: Mocsáryho 783/4, 98601 Fiľakovo (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku č. 84/2020, deň vydania: 04.05.2020.

Správca týmto, v zmysle ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a ust. § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu v
predmetnom konkurznom konaní, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Tehelná 189, 960 01
Zvolen, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne aj na e-mailovú adresu:
kre@akap.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/5323918.

Zvolen 04.05.2020

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

K036753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dombi Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mocsáryho 783 / 4, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/267/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/267/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 21.04.2020, sp. zn. 4OdK/267/2020, bol na majetok
dlžníka: Rudolf Dombi, nar. 14.02.1973, trvale bytom: Mocsáryho 783/4, 98601 Fiľakovo, (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 84/2020, deň vydania: 04.05.2020.

Správca týmto, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje,
že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- €, pri popretí pohľadávky veriteľom je
nasledovné: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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Zvolen dňa 04.05.2020

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

K036754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dombi Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mocsáryho 783 / 4, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/267/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/267/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny!
Appeal to register claims. It is necessary to keep all 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“
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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 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka: Rudolf Dombi, nar. 14.02.1973, trvale bytom: Mocsáryho 783/4, 98601 Fiľakovo (ďalej v
texte aj dlžník“), oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 21.04.2020, sp. zn.
4OdK/267/2020, bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, as the bankruptcy trustee of Rudolf Dombi, date of birth: 14.02.1973, domicile: Mocsáryho 783/4,
98601 Fiľakovo, Slovak republic, hereinafter referred to as ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with
the resolution of the District Court Banská Bystrica, dated 21.04.2020, No. bankruptcy 4OdK/267/2020,
declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 84/2020, deň
vydania 04.05.2020. Dňom 05.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. OV 84/2020, on
date of issue 04.05.2020. Bankruptcy was declared on 05.05.2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

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.

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)
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The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.

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

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, 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)

Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

stránke

www.justice.gov.sk.

resp.

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
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claim, f) signature.

The application form can be found on the website
justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

www.justice.gov.sk

or

https://e-

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

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

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

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

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

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

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

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.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
Zvolen 04.05.2020
K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K036755
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE II. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
ADVO INSOLVENCY, k.s. správca majetku dlžníka Marián Ďurčok týmto v súlade s §167p zákona č. 5/2005 Z.z.
v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľnej veci patriacej do všeobecnej
podstaty:
p.č.
1

súpisová zložka
hnuteľná vec:
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo:
stav opotrebovanosti:
odhadovaná hodnota:
rok výroby
farba:
dôvod zápisu:
STK a EK platná do

hodnota
motorové vozidlo FIAT BRAVA
VK343AP
ZFA18200004905069
zodpovedá roku výroby
600,00 €
1999
zelená metalíza
§67 ods.1 pism.a)
marec 2020

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 44/2020 dňa 04.03.2020.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Hnuteľná vec bude odpredaná na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci ponukového konania v súlade
s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi
v zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na
adresu kancelárie správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., 29.augusta č. 31, Banská Bystrica 974 01 tak, aby do
kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku SR.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. U právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie staršia ako
3 mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
b. Uvedie, že ide o ponuku na odkúpenie hnuteľnej veci špecifikovanej v súpise majetku dlžníka
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 44/2020 dňa 04.03.2020 pod číslom K020428,
c. Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
d. Záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom,
v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou
osobou, v tomto prípade však úradne osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK91 1100 0000 0029 4106 6705. Ako
variabilný symbol treba uviesť 0511842019.
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Úspešný záujemca bude v zmysle kúpnej zmluvy povinný na
svoje náklady uskutočniť prepis vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte do 10 dní odo dňa prevzatia
vozidla, ktoré sa musí prevziať do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K036756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Málik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 439, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1987
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/111/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/111/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
ADVO INSOLVENCY, k.s. správca majetku dlžníka Róbert Málik týmto v súlade s §167p zákona č. 5/2005 Z.z.
v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľnej veci patriacej do všeobecnej
podstaty:
p.č.
1

súpisová zložka
hnuteľná vec:

hodnota
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značka:
typ:
farba:
odhadovaná hodnota:
dôvod zápisu:

Deň vydania: 07.05.2020

mobilný telefón
BlackBerry
Classic
čierna
150,00 €
§67 ods.1 pism.a)

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 83/2020 dňa 30.04.2020.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Hnuteľná vec bude odpredaná na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci ponukového konania v súlade
s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi
v zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na
adresu kancelárie správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., 29.augusta č. 31, Banská Bystrica 974 01 tak, aby do
kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. U právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie staršia ako
3 mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
b. Uvedie, že ide o ponuku na odkúpenie hnuteľnej veci špecifikovanej v súpise majetku dlžníka
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 83/2020 dňa 30.04 pod číslom K035388,
c. Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
d. Záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom,
v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou
osobou, v tomto prípade však úradne osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK91 1100 0000 0029 4106 6705. Ako
variabilný symbol treba uviesť 401112020
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Úspešný záujemca bude znášať náklady doručenia
a prevzatia hnuteľnej veci.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca
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K036757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Málik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 439, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1987
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/111/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/111/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
ADVO INSOLVENCY, k.s. správca majetku dlžníka Róbert Málik týmto v súlade s §167p zákona č. 5/2005 Z.z.
v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľnej veci patriacej do všeobecnej
podstaty:
2

hnuteľná vec:
popis:
značka:
typ:
farba:
odhadovaná hodnota:
dôvod zápisu:

notebook
Asus
X555LF
strieborná
400,00 €
§67 ods.1 pism.a)

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 83/2020 dňa 30.04.2020.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Hnuteľná vec bude odpredaná na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci ponukového konania v súlade
s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi
v zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na
adresu kancelárie správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., 29.augusta č. 31, Banská Bystrica 974 01 tak, aby do
kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. U právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie staršia ako
3 mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
b. Uvedie, že ide o ponuku na odkúpenie hnuteľnej veci špecifikovanej v súpise majetku dlžníka
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 83/2020 dňa 30.04 pod číslom K035388,
c. Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
d. Záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom,
v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou
osobou, v tomto prípade však úradne osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK91 1100 0000 0029 4106 6705. Ako
variabilný symbol treba uviesť 401112020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Úspešný záujemca bude znášať náklady doručenia
a prevzatia hnuteľnej veci.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K036758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Miertuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
Kálmána Miszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: K 9/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/252/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Milan Miertuš, nar. 02. 09. 1985, trvale bytom 14 Vysoká 14, 969 01 Banská Štiavnica,
oznamuje účastníkom konkurzu a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Kálmána Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota, v úradných hodinách počas pracovných
dní od 9:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod do 17:00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0918
628 240.

V Rimavskej Sobote, dňa 04.05.2020
JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca

K036759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Čomborová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisa 1128/8, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1949
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/3/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
ADVO INSOLVENCY, k.s. správca majetku dlžníka Alica Čomborová týmto v súlade s §167p zákona č. 5/2005
Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľnej veci patriacej do všeobecnej
podstaty:
p.č.
1

súpisová zložka
hnuteľná vec:
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo:
stav:
odhadovaná hodnota:
rok výroby
kategória:
farba:
druh paliva:
dôvod zápisu:

hodnota
motorové vozidlo Škoda 743/M
RA184AJ
TMS12M00GF0000827
dočasne vyradené z evidencie
300
1985
M1
hnedá pastelová
benzín
majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 68/2020 dňa 07.04.2020.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Hnuteľná vec bude odpredaná na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci ponukového konania v súlade
s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi
v zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na
adresu kancelárie správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., 29.augusta č. 31, Banská Bystrica 974 01 tak, aby do
kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. U právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie staršia ako
3 mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
b. Uvedie, že ide o ponuku na odkúpenie hnuteľnej veci špecifikovanej v súpise majetku dlžníka
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 68/2020 dňa 07.04.2020 pod číslom K030114,
c. Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
d. Záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom,
v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou
osobou, v tomto prípade však úradne osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK91 1100 0000 0029 4106 6705. Ako
variabilný symbol treba uviesť 4032020.
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Úspešný záujemca bude v zmysle kúpnej zmluvy povinný na
svoje náklady uskutočniť prepis vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte do 10 dní odo dňa prevzatia
vozidla, ktoré sa musí prevziať do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
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ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K036760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Anna Špeťková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 2526/43, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/211/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/211/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika č. 2 990 01 Veľký Krtíš, správca dlžníčky: Bc.
Anna Špeťková, nar. 24. 02. 1954, trvale bytom M. R. Štefánika č. 2526/43, 960 01 Zvolen. Oznámenie
o ponukovom konaní - III. kolo - správca vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníčky: Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felícia, rok výroby 1.1.2001,
evidenčné číslo ZV 827 BP. Súpisová hodnota: 650,00 EUR Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové
konania musí obsahovať: Identifikáciu záujemcu, ponuku kúpnej ceny v eurách, uvedenie, že sa vzťahuje
na predmet speňaženia, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená včas na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Bc. Anna Špeťková – ZAVEZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Záväznú
ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť ponuku, ktorá nebude podpísaná
priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca neprihliada. Záujemcovia
o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po dohode so správcom. Otváranie obálok sa
uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu, o čom bude spísaná
zápisnica. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou
cenou, ktorá musí predstavovať minimálne 100 % súpisovej hodnoty. V prípade, ak dôjde k stretu
rovnakých ponúk najvyšších navrhovaných ponukových cien dvoch alebo viacerých záujemcov,
rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého záujemcu bude považovaná za najvýhodnejšiu.
Správca, ako predávajúci, uzavrie s úspešným záujemcom ako kupujúcim kúpnu zmluvu do 15 dní odo
dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi. V tejto lehote je úspešný záujemca povinný uhradiť
ním navrhovanú kúpnu cenu a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na účet oznámený na tento účel
správcom najneskôr v posledný deň 15 dňovej lehoty. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. JUDr. Pavel Vrška správca Vo Veľkom Krtíši, dňa 4. mája
2020
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K036761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Miertuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
Kálmána Miszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: K 9/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/252/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Milan Miertuš,
nar. 02. 09. 1985, trvale bytom 14 Vysoká 14, 969 01 Banská Štiavnica /ďalej len úpadca/, oznamujem, že
uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 4OdK/252/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt: Milan Miertuš, nar. 02. 09. 1985, trvale bytom 14 Vysoká 14, 969 01 Banská
Štiavnica / hereinafter only ,,the Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in
Banská Bystrica, No. 4OdK/252/2020bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 04.05.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 04 of May 2020. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky u správcu: JUDr. Marek Perdík, Správca
konkurznej podstaty, Kálmána Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej
stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy to the truste to the adress: JUDr. Marek Perdík, Debtor ́s trustee, Kálmána Mikszátha 268, 979 01
Rimavská Sobota, Slovakia. The registration has to provide information about the name, surname and the adress
of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction
of the claim from the bankrupt ́s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in
euro currency. Documents prooving the information provided which security is tied. The claim has to be registred
in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the
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registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic
representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more than
one claim, a summarization of the registrations has to be added to the registration form. In case a non-financial
claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Rimavskej Sobote, dňa 04.05.2020
JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca (Debtor ́s trustee)

K036762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nodžáková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica B. Nemcovej 2088/25, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/119/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/119/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b/ zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ( ZKR), oznamujem týmto číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Kauciu možno zložiť do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 EUR na účet v m-Bank, pobočke
zahraničnej banky, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS číslo porieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok, poznámka pre prijímateľa - označenie veriteľa, ktorý kauciu zložil a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
JUDr. Viera Cibulová, správca
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K036763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Litavský Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenská 837/79, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/75/2020 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/75/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Dalibor
Litavský, nar. 03. 06. 1987, trvale bytom Lučenská 837/79, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným meno:
Dalibor Litavský, s miestom podnikania: Lučenská 837/79, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50968319, podľa ustanovení
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K036764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 26/37, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1257/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1257/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VYLÚČENIE MAJETKU ZO SÚPISU KONKURZNEJ PODSTATY
Správca týmto oznámením v Obchodnom vestníku vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty dlžníka nasledovné
súpisové zložky majetku, ktoré boli zaradené do súpisu konkurznej podstaty dlžníka zverejnením v Obchodnom
vestníku č. 52/2020 zo dňa 16.03.2020, a to:
Hnuteľné veci:
Deň
zapísania
Motorové vozidlo Škoda 105, EVČ: BR157BH, VIN: TMB10M00LG3154061, 10.03.2020
rok výroby 1985
Motorové
vozidlo
BMW
525,
EVČ:
BR064BA,
VIN: 10.03.2020
WBAHC11090GA632781, rok výroby 1990
Motorové vozidlo MITSUBISHI LANCER, EVČ: BR585CC, VIN: 10.03.2020
JMBSNCK1AWU005188, rok výroby 2000
Motorové
vozidlo
ŠKODA
FAVORIT,
EVČ:
BR364AY,
VIN: 10.03.2020
TMBAEA200P0695786, rok výroby 1993
Motorové
vozidlo
ŠKODA
105
L,
EVČ:
BR316AD,
VIN: 10.03.2020
TMB10M00LE2827022, rok výroby 1983
Motorové
vozidlo
ŠKODA
FELICIA,
EVČ:
BR857AO,
VIN: 10.03.2020
TMBEEF613V0421597, rok výroby 1996
Motorové
vozidlo
SEAT
CORDOBA,
EVČ:
BR400AK,
VIN: 10.03.2020
VSSZZZ6KZVR036500, rok výroby 1996

p.č. Identifikácia súpisovej zložky majetku

Dôvod zapísania

1.

§
167h
ZKR
podliehajúci konkurzu
§
167h
ZKR
podliehajúci konkurzu
§
167h
ZKR
podliehajúci konkurzu
§
167h
ZKR
podliehajúci konkurzu
§
167h
ZKR
podliehajúci konkurzu
§
167h
ZKR
podliehajúci konkurzu
§
167h
ZKR
podliehajúci konkurzu

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Súpis.
hodnota
majetok 100,- EUR
majetok 100,- EUR
majetok 100,- EUR
majetok 100,- EUR
majetok 100,- EUR
majetok 100,- EUR
majetok 100,- EUR
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(ďalej len ako „Motorové vozidlá“)
Dôvodom vylúčenia vyššie uvedených Motorových vozidiel je fakt, že správca počas výkonu svojej funkcie zistil,
že Motorové vozidlá boli podľa slov dlžníka zošrotované tak, že ich dlžník osobne rozobral na súčiastky, no
nedisponuje žiadnym potvrdením o ich spracovaní. Dlžník do kancelárie správcu zaslal o ním tvrdených
skutočnostiach aj svoje čestné prehlásenie.
V Banskej Bystrici, dňa 30.04.2020
JUDr. Marián Pataj, správca

K036765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greško Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovík 72, 962 41 Bzovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1233/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1233/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Andrej Greško, nar. 22.2.1987, trvale bytom Bzovík 72, 962 41 Bzovík, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom: Andrej Geško, s miestom podnikania Bzovík 72, 962 41 Bzovík, IČO: 52 199 347 zistil
počas výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný
do konkurznej podstaty.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Andrej Greško, nar. 22.2.1987, trvale
bytom Bzovík 72, 962 41 Bzovík, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Andrej Geško, s miestom
podnikania Bzovík 72, 962 41 Bzovík, IČO: 52 199 347, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K036766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervin Mag
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studená 112, 980 34 Nová Bašta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1970
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2020

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

Súpis všeobecnej podstaty
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Ervin Mag, trvale bytom Studená 112, 98034
Nová Bašta, dátum narodenia 28.06.1970 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 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 aj len ako „ZoKR“) zverejňuje Správcom vyhotovený súpis všeobecnej podstaty konkurzu vedeného na
majetok Dlžníka.
Číslo Druh
zložky majetku

Identifikácia majetku

Deň
Spoluvlastnícky Stav
Súpisová
zapísania
podiel Dlžníka
majetku hodnota
majetku

Motorové vozidlo Nissan
Primera 2.0 4D/-/-, VIN
1/1
SJNBCAP11U0131492,
rok výroby 1997

1.

Hnuteľná
vec

2.

Zostatok
na
bežnom
Pohľadávka
bankovom účte vo výške 1/1
z účtu
20,00 €

Neznámy 400,00 €

Neznámy 20,00 €

Dôvod
Deň
zapísania
vylúčenia
majetku
majetku
Uvedenie
v zozname
majetku
ako
prílohy návrhu
na vyhlásenie
04.05.2020
konkurzu
a výpis
z evidencie
motorových
vozidiel
Uvedenie
v zozname
majetku
ako
04.05.2020
prílohy návrhu
na vyhlásenie
konkurzu

Dôvod
vylúčenia
majetku
-

-

Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Ervin Mag
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K036767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sabala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 1754/22, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1986
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/9/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/9/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 21.01.2020, č. 2OdK/9/2020 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Miroslav Sabala, nar. 09. 06. 1986, trvale bytom Švermova 1754/22, 974 04 Banská Bystrica, obchodné
meno - Miroslav Sabala, s miestom podnikania Švermova 1754/22, 974 04 Banská Bystrica, IČO – 45 509 522
(ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES
Recovery k.s., IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 18/2020 zo dňa 28.01.2020,
K007605.
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
11.10.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 11.10.2019,
súčinností tretích osôb, z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 03.02.2020 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: Miroslav
Sabala, nar. 09. 06. 1986, trvale bytom Švermova 1754/22, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno - Miroslav
Sabala, s miestom podnikania Švermova 1754/22, 974 04 Banská Bystrica, IČO – 45 509 522, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Miroslav Sabala, nar. 09. 06. 1986, trvale
bytom Švermova 1754/22, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno - Miroslav Sabala, s miestom
podnikania Švermova 1754/22, 974 04 Banská Bystrica, IČO – 45 509 522, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K036768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Kárászová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Barca 48, 982 51 Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/947/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/947/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu

: 5OdK/947/2019 S1646

Spis. zn. súdu

: 5OdK/947/2019

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/947/2019-12 zo dňa 21. novembra 2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 230/2019 dňa 28.11.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Valéria Kárászová,
nar. 03. 01. 1959, trvale bytom Barca 48, 982 51 Barca (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“):
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

284

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

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.

Správkyňa dňa 09.04.2020 v OV č. 70/2020 zverejnila Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka – nehnuteľnosť
– pričom dlžník si v predmetnom konkurze uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na predmetnú obývateľnú vec
s príslušenstvom, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie. Uvedená nehnuteľnosť bola
správkyňou ocenená na sumu spolu vo výške 1.200,- €.

V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR:

2. 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.

Z dôvodu, že nebude možné ani odpočítať nepostihnuteľnú hodnotu obydlia vo výške 10.000,- € z prípadného
výťažku, nebude možné ďalej ani uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov,
toto obydlie dlžníka nemožno speňažiť. O tejto skutočnosti správkyňa zaslala všetkým veriteľom, ktorý sa prihlásili
do konkurzu Oznam a upozornenie konkurzného veriteľa na ust. § 167o ZKR.

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 04.05.2020, 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 Valéria Kárászová, nar. 03. 01. 1959, trvale bytom Barca 48, 982 51 Barca, sa
KONČÍ, nakoľko zistila, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Natália Miľanová, správca

K036769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Novotná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5275/51, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/129/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 ako správca dlžníka Jozefína Novotná, dátum
narodenia 09.04.1981, trvale bytom Tulská 5275/51, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, obchodné
meno: Jozefína Novotná – LYOD, s miestom podnikania Tulská 51, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 41 674 723 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 400,00 EUR
Mena: EUR
Dlžník: JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekútor, Exekútorský úrad Zvolen so sídlom na Námestie SNP 30, 960 01
Zvolen, Slovenská republika
Právny dôvod: preplatok v exekučnom konaní EX 2185/13
Súpisová hodnota: 400,00 EUR
Dátum zapísania: 21.04.2020

K036770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sečianky 148, 991 10 Sečianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1189/2019 S1751
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/1189/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 17.12.2019, č. 4OdK/1189/2019 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Július Tóth, nar. 16.12.1989, trvale bytom Sečianky 148, 991 10 Sečianky (ďalej aj ako „Dlžník“),
vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., IČO: 47
982 586, so sídlom kancelárie: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej ako „Správca“). Citované
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 250/2019 zo dňa 31.12.2019, K112151.
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
04.08.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 04.08.2019,
súčinností tretích osôb, z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 17.02.2020 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: Július
Tóth, nar. 16.12.1989, trvale bytom Sečianky 148, 991 10 Sečianky, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Július Tóth, nar. 16.12.1989, trvale bytom
Sečianky 148, 991 10 Sečianky, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K036771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Petruška - SKLOMONT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 829 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2013 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu 3.621,29 Eur,
Iná majetková hodnota - vratka dane z príjmu 403,95 Eur,
Iná majetková hodnota - kreditný úrok 1,67 Eur.
JUDr. Mário Keleti
správca
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K036772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Šťuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Rovienka 1286 / 10, 981 01 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/151/2020 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/151/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Vladimír Vanko, správca v konkurze na majetok dlžníka - Zoltán Šťuka, nar. 02. 07. 1974, trvale bytom:
Sídlisko Rovienka 10/1286, 985 05 Kokava nad Rimavicou, prechodne bytom: 820 Utekáč, 985 06 Poltár, adresa
na doručovanie: Francisciho 161, 981 01 Hnúšťa, podnikajúci pod obchodným menom: Zoltán Šťuka, s miestom
podnikania: Hrnčiarske Zalužany 100, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, IČO: 34799842, 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, 04.05.2020
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K036773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 539/8, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1247/2018 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1247/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČeNÝCH VERITEĽOV
zostavený v zmysle ustanovenia § 167u zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Úpadca:

Erika Farkašová, nar. 25.09.1961, trvale bytom Tajovského 539/8, 965 01 Žiar nad Hronom

Správca:

JUDr. Marián Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. 1540

Zn. správcovského spisu: 2OdK/1247/2018 S1540
Zn. súdneho spisu: 2OdK/1247/2018
Dátum vyhotovenia: 29.04.2020
I.
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VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn.: 2OdK/1247/2018 zo dňa 04.01.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Erika Farkašová, nar. 25.09.1961, trvale bytom Tajovského 539/8, 965 01 Žiar
nad Hronom, korešpondenčná adresa: M. Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len „dlžník“) a
zároveň bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01
Banská Bystrica. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2019 zo dňa 10.01.2019.
Podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení
konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní
od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 167u ods. 2 ZKR „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu
obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi
všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ
sám.“
Podľa § 167u ods. 3 ZKR „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani
do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu,
ktorý vyhlásil konkurz.“
Podľa § 167u ods. 4 ZKR „Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol
realizovaný v rozpore s pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou
starostlivosťou.“
Podľa § 167t ods.1 ZKR „Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov v tomto poradí:
a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d) preddavok na trovy znaleckého posudku,
e) úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo schôdzou veriteľov.“
Podľa § 167t ods.2 ZKR „Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne,
nehospodárne alebo nedôvodne vynaloženými nákladmi.“
Podľa § 49 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 (ďalej len „Vyhláška“) „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť
rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých,
ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

A.
Dňa 10.01.2019 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 04.01.2019, sp. zn.
2OdK/1247/2019 v Obchodnom vestníku SR č. 7/2019 zo dňa 10.01.2019 vyhlásený na majetok Dlžníka konkurz
a do funkcie správcu ustanovený Správca.
B.
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Počas základnej 45 dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka podľa § 167l ods. 3 ZKR, boli do
kancelárie Správcu doručené prihlášky troch nezabezpečených veriteľov Dlžníka:
Prihlásená
pohľadávky
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
1.509,37 €
329,91 €
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
60,- €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL 1.286,47 €
Finance SA, pobočka zahraničnej banky
Veriteľ

výška

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka nebola do kancelárie Správcu
doručená žiadna prihláška veriteľa Dlžníka.
Všetky doručené prihlášky pohľadávok spĺňali základné náležitosti prihlášky v zmysle § 29 ZKR, a preto ich
Správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok. Pre úplnosť Správca dodáva, že žiadna z
prihlásených pohľadávok nebola v zmysle § 167 l ods. 5 ZKR popretá iným veriteľom a preto sa všetky prihlásené
pohľadávky v zmysle § 32 ods. 16 ZKR považujú v celom rozsahu za zistené.
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku je celková suma prihlásených a zistených nezabezpečených
pohľadávok v konkurze Dlžníka vo výške 3.185, 75 Eur.
C. SÚPIS MAJETKU PODSTÁT A JEHO SPEŇAŽENIE
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri
vykonávaní týchto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie
konkurzu, zoznamu veriteľov, informácií poskytnutých Dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností
poskytnutých tretími osobami. Správca rovnako vykonal aj ďalšie časovo nenáročné šetrenia, ktoré bolo možné
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Zo Správcom vykonaných šetrení, bolo zistené, že Dlžník bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom majetku,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu. Správca následne vyhotovil súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty Dlžníka, ktorej súpis bol tvorený nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 52/2019 zo dňa 14.03.2019 a pozmenený v Obchodnom vestníku č.
57/2019 zo dňa 21.03.2019.
p.
Deň
Identifikácia súpisovej zložky majetku
č.
zapísania
byt č. 601 – B, vchod Stavbárska 36, nachádzajúci sa na 7 posch. bytového domu so súpisným č. 11.03.2019
1. 5176 postavenom na parc. č. 1232/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 617 m2,
1233/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 654 m2, 1233/3, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, zapísaný na LV č. 3491, okres Bratislava II, obec
Bratislava – mestská časť Vrakuňa, k.ú. Vrakuňa

Dôvod
Súpis.
zapísania hodnota
§ 167h ods. 2
700
1 ZKR
EUR

podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel
k pozemku: 4190/947741
·

spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/20

Celková súpisová hodnota:

2.700,- €

(ďalej aj ako „ Spoluvlastnícky podiel k bytu“)
Správca po zistení vyššie uvedeného majetku Dlžníka za účelom jeho speňaženia zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 61/2019 zo dňa 27.03.2019 oznam o prvom kole verejné ponukové konanie, ktoré však bolo
neúspešné, nakoľko sa ho nezúčastnil žiadny záujemca. Z rovnakého dôvodu bolo neúspešné aj druhé kolo
verejného ponukového konania, ktoré bolo vyhlásené v Obchodnom vestníku č. 73/2019 zo dňa 12.04.2019.
Tretie ponukové konanie, ktoré bolo vyhlásené v Obchodnom vestníku č. 87/2019 zo dňa 07.05.2019 bolo
neúspešné. Správca sa preto pokúsil speňažiť v ďalšom ponukovom konaní, ktoré bolo vyhlásené v Obchodnom
vestníku č. 98/2019 to dňa 23.05.2019, ktoré bolo úspešné.
II.
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ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušnej súpisovej zložky majetku tvoriacich všeobecnú podstatu Dlžníka
s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé zložky speňaženého majetku:
Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia:
Súpisová
hodnota

Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty

1. byt č. 601 – B, vchod Stavbárska 36, nachádzajúci sa na 7 posch. bytového domu so súpisným č. 2.700,- €
5176 postavenom na parc. č. 1232/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 617
m2, 1233/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 654 m2, 1233/3, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, zapísaný na LV č. 3491, okres Bratislava II, obec
Bratislava – mestská časť Vrakuňa, k.ú. Vrakuňa
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel
k pozemku: 4190/947741
·
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/20

Výťažok
spolu
v
sume
506,55 €

Spôsob
speňaženia
Verejné
ponukové
konanie

Správca konštatuje, že bola úspešne speňažená súpisová zložka majetku tvoriaca všeobecnú podstatu
majetku Dlžníka a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty bol dosiahnutý výťažok vo výške 506,55 Eur.
B. Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR
p.č. právny dôvod
1.
2.
3.
4.
5.

veriteľ

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 2019 podľa §24b písm. e) Správca
Vyhl. č. 665/2005 Z.z.
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 2020 podľa §24b písm. e) Správca
Vyhl. č. 665/2005 Z.z.
Hotové výdavky – poštovné za obdobie 2019 - 2020
Slovenská
a.s.
odmena správcu z výťažku
Správca
paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa § 24a písm. a) a b) Vyhl. č. Správca
665/2005 Z.z.
Celkom náklady konkurzu

suma
Eur
360 Eur

v

120 Eur
pošta 13,30 Eur
70,91 Eur
2,10 Eur

čas vzniku
2019
2020
2019-2020
pri rozvrhu
priebežne

566,31 Eur

Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce
všeobecnú podstatu vo výške 566,31 Eur.
K výpočtu odmeny Správcu
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti
zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca. Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti
zákona.“
Podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).“
Podľa § 20 ods. 1 Vyhlášky: „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového
priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou
majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a)zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
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b)zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d)zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e)zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f)zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g)zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.“
V zmysle vyššie uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňažovania majetku podliehajúceho
konkurzu vo výške 70,91 Eur.
C. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu
Celková suma nákladov konkurzu zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

506,55 Eur
566,31 Eur
0,- Eur

Celková výška pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
3.185,75 Eur.
Percentuálnu výšku uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty správca určil ako podiel časti výťažku určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov (vo
výške 0,- Eur) a celkovej výšky pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty (vo výške 3.185,75 Eur), t. j. percentuálnu výšku uspokojenia pohľadávok správca určil
vo výške 0 %.
D. Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok
Veriteľ

Celková
Percentuálny
zistená suma uspokojenie

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
1.839,28 Eur
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
60,- Eur
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR 1.286,47 Eur
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL Finance SA, pobočka
zahraničnej banky

0%
0%
0%

pomer Suma
určená
na
uspokojenie
čiastkovým
rozvrhom
0,- Eur
0,- Eur
0,- Eur

JUDr. Marián Pataj, správca

K036774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Esterházy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MUDr. Jána Straku 1543/2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/575/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/575/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O UKONČENÍ KONKURZU
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v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov
JUDr. Marián Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S 1540, bol na základe Uznesenia
Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 4OdK/575/2019 zo dňa 04.06.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 110/2019 zo dňa 10.06.2019, ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty
dlžníka Ján Esterházy, nar. 10.09.1962, trvale bytom MUDr. Jána Straku 1543/2, 969 01 Banská Štiavnica,
podnikajúci pod obchodným menom Ján Esterházy NÁKLADNÁ DOPRAVA, s miestom podnikania MUDr. Jána
Straku 1543/2. V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
ani náklady konkurzu.
V Banskej Bystrici dňa 04.05.2020
JUDr. Marián Pataj, správca

K036775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Suchý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 118, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1981
Obchodné meno správcu:
WITT & KLEIM RENEWALS k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/31/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/31/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Peter Suchý, trvale bytom Štúrova 118, 981 01
Hnúšťa, dátum narodenia 25.01.1981 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ako „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí v dôsledku skutočnosti, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
K záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, dospel Správca na základe preskúmania
pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR podľa zoznamu majetku poskytnutého Dlžníkom, súčinností tretích
osôb, vlastného vykonaného šetrenia ako aj zo samotného vyjadrenia Dlžníka, pričom z vykonaného šetrenia
nebol Správcom identifikovaný majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty Dlžníka podľa ust. §
167h ZoKR, resp. hodnota majetku patriaceho do konkurznej podstaty zjavne nepokryje predpokladané náklady
konkurzu a náklady speňaženia takého majetku.
Poučenie
V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZoKR sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
Zrušením konkurzu zaniká Správcovi funkcia správcu konkurznej podstaty Dlžníka; zanikajú účinky podľa ust. §
167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR rovnako ako aj účinky podľa ust. § 167d ZoKR. Platnosť
a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu na majetok Dlžníka tým nie je dotknutá.
V Banskej Bystrici, dňa 04.05.2020.

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

293

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Suchý
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K036776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIPECO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostárenská 9 / 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 932
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/10/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/10/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z HLASOVANIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurze vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod sp.
zn. 5K/10/2019 na majetok úpadcu PIPECO SLOVAKIA, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Mostárenská 9, 977 01
Brezno, IČO: 36 005 932, konaného dňa 30.4.2020, hlasovanie per rollam
v zmysle ust. § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)
Miesto konania:
hlasovanie per rollam (písomne prostredníctvom e-mailu)
Dátum a čas konania:
30.4.2020, do 12:00
Prítomní:
Hlasovania sa zúčastnili nasledujúci členovia veriteľského výboru:
1. predseda veriteľského výboru: SAV-DANMARK A/S, so sídlom Paul Bergsøes Vej 8, 2600 Glostrup,
Dánsko, registračné číslo: 49825412, zast. advokátskou kanceláriou CMS Cameron McKenna Nabarro
Olswang, advokáti, v.o.s., so sídlom Na Poříčí 1079/3a, 11000 Praha 1, Česká republika, IČO: 256 02
381, na území Slovenskej republiky podnikajúcou prostredníctvom CMS Cameron McKenna Nabarro
Olswang, advokáti, v.o.s., organizačná zložka, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 034 166 (ďalej len „predseda veriteľského výboru“);
2. člen veriteľského výboru: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874 (ďalej len “VšZP”);
3. člen veriteľského výboru: Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Banská Bystrica, Daňový úrad
Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, zast. Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej len „DÚ“).
Program:
1. Hlasovanie (per rollam) o doplnení záväzného pokynu správcovi, aby majetok uvedený v žiadosti správcu zo
dňa 6.3.2020 speňažil formou ponukového predaja mimo dražby, podľa písmena A) žiadosti správcu, aj
zverejnením ponuky na webovej stránke spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., a v prípade, že inzercia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu bude akceptovaná ako inzercia súkromnej osoby, aj na webovej stránke autobazar.eu prostredníctvom
služby “Všade na očiach” - ak inzercia správcu nebude akceptovaná ako inzercia súkromnej osoby, správca si pre
veriteľský výbor vyžiada cenovú ponuku firemnej inzercie na schválenie.
2.
Hlasovanie (per rollam) o doplnení záväzného pokynu správcovi, aby zverejnená ponuka na speňaženie
majetku uvedeného v žiadosti správcu zo dňa 6.3.2020 formou ponukového predaja mimo dražby, podľa písmena
A) žiadosti správcu, obsahovala povinnosť záujemcov zložiť zábezpeku vo výške 20% súpisovej hodnoty
predmetných osobných motorových vozidiel, a to v termíne a podľa podmienok určených správcom.
Priebeh hlasovania veriteľského výboru:
V nadväznosti na návrh člena veriteľského výboru DÚ, právny zástupca predsedu veriteľského výboru zvolal
schôdzu veriteľského výboru na deň 30.4.2020 doručením e-mailu zvyšným dvom členom veriteľského výboru,
a to v odsúhlasenej forme konania prostredníctvom elektronickej komunikácie a s elektronickým hlasovaním na
diaľku (per rollam).
Právny zástupca predsedu veriteľského výboru zaslal členom veriteľského výboru návrh uznesení.
Na účely uznášaniaschopnosti sa v zmysle ust. § 38 ods. 3 ZKR hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú
za prítomných. Všetci členovia veriteľského výboru hlasovali.
Na základe vyššie uvedeného, predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský
uznášaniaschopný. Výsledkom hlasovania je prijatie Uznesenia č. 1 a Uznesenia č. 2.

výbor

bol

Členovia veriteľského výboru využili svoje právo podľa ust. § 38 ods. 2 v spojení s ods. 3 ZKR, keď o bodoch
programu hlasovali písomne zaslaním svojho hlasu prostredníctvom e-mailu (per rollam).
Výsledky hlasovania veriteľského výboru:
Za:

3

Zdržal sa:

0

Proti:

0

Odôvodnenie:
Všetci členovia veriteľského výboru písomne hlasovali prostredníctvom e-mailu (pre rollam) za prijatie návrhov
Uznesenia č. 1 a Uznesenia č. 2.
Uznesenia:
Boli prijaté Uznesenie č. 1 a Uznesenie č. 2 v nasledujúcom znení:
Uznesenie č. 1
„Veriteľský výbor dopĺňa svoj záväzný pokyn správcovi, uložený na základe uznesenia č. 1 prijatého
veriteľským výborom dňa 15.4.2020, nasledovne:
Správca speňaží majetok uvedený v žiadosti správcu zo dňa 6.3.2020 formou ponukového predaja mimo
dražby, podľa písmena A) žiadosti správcu, aj zverejnením ponuky na webovej stránke spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s.
V prípade, že inzercia správcu bude akceptovaná ako inzercia súkromnej osoby, správca zverejní ponuku
aj na webovej stránke autobazar.eu prostredníctvom služby “Všade na očiach”; ak inzercia správcu
nebude akceptovaná ako inzercia súkromnej osoby, správca si pre veriteľský výbor vyžiada cenovú
ponuku firemnej inzercie na schválenie.“
Uznesenie č. 2
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„Veriteľský výbor dopĺňa svoj záväzný pokyn správcovi, uložený na základe uznesenia č. 1 prijatého
veriteľským výborom dňa 15.4.2020, nasledovne:
Zverejnená ponuka na speňaženie majetku uvedeného v žiadosti správcu zo dňa 6.3.2020 formou
ponukového predaja mimo dražby, podľa písmena A) žiadosti správcu, bude obsahovať povinnosť
záujemcov zložiť zábezpeku vo výške 20% súpisovej hodnoty predmetných osobných motorových
vozidiel, a to v termíne a podľa podmienok určených správcom.“
V Bratislave dňa 30.4.2020
Za predsedu veriteľského výboru

_________________________________________
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., organizačná zložka
Mgr. Petra Čorba Stark, advokátka a vedúca organizačnej zložky

K036777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šarközi, obchodné meno Peter Šarközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lutila, korešpondenčná adresa: Dukelských hrdinov 330/4 0, 965 01 Žiar
nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/3/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/43/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

RESKON, k.s., správca dlžníka Petra Šarköziho nar. 15. 12. 1971, trvale bytom obec Lutila, 966 22 Lutila, na
korešpondenčnej adrese Dukelských hrdinov 330/4, 965 01 Žiar nad Hronom, obchdné meno – Peter Šarközi,
s miestom podnikania Dukelských hrdinov 330/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 50654268, oznamuje zapísanie
pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 28 a § 167l upravuje prihlasovanie
pohľadávok prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze č. k. 2OdK/43/2020 dňa
26.03.2020.
Správcovi bola doručená dňa 04. 05. 2020 prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,
IČO: 51865467,
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Istina

Úroky Úroky z omeškania Popl. z omeškania Náklady z uplatnenia Celková suma

586,88 €

586,88 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom 3.
RESKON, k.s., správca

K036778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Michal Biely,podnikajúci pod obchodným menom:
Michal Biely, s miestom podnikania:Medená
5/5712, 974 05 B. Bystrica, IČO:37593005
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 5712 / 5, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/263/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/263/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to be observed

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
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"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Michal Biely, nar. 29.04.1972, trvale bytom Medená 5/5712, 974 05
Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Biely, s miestom podnikania: Medená 5/5712, 974
05 Banská Bystrica, IČO: 37593005 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 4OdK/263/2020 zo dňa 21.04.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
84/2020 dňa 04.05.2020, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Bako., J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

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 zo dňa 20. mája 2015.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

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)

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, 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)
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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
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doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Michal Biely, date of birth 29.04.1972, address Medená
5/5712, 974 05 Banská Bystrica, bussiness name: Michal Biely, s place of business: Medená 5/5712, 974 05
Banská Bystrica, ID: 37593005 is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica
(Slovakia) No. 4OdK/163/2020 dated 21.04.2020, it was published in the Commercial bulletin No. 84/2020 from
04.05.2020, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously JUDr. Jaroslav Bako, J. Kozáčeka 13, 960
01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

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 regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848
of 20 May 2015.

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, 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
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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.

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 cannot be corrected or supplemented.

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it
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will not be taken into consideration. The application form can be found on the website www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

JUDr. Jaroslav Bako
správca (truste)

K036779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Michal Biely,podnikajúci pod obchodným menom:
Michal Biely, s miestom podnikania:Medená
5/5712, 974 05 B. Bystrica, IČO:37593005
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 5712 / 5, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/263/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/263/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Michal Biely, nar. 29.04.1972, trvale bytom Medená 5/5712, 974 05 Banská Bystrica, podnikajúci
pod obchodným menom: Michal Biely, s miestom podnikania: Medená 5/5712, 974 05 Banská Bystrica, IČO:
37593005, v konkurznom konaní vedenom na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.
4OdK/263/2020 zo dňa 21.04.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 84/2020 dňa 04.05.2020, týmto podľa
§ 32 ods. 7 a ods. 21 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra
banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK48 1100 0000 0026 2603 6602, BIC (SWIFT): TATRSKBX.

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

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K036780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Michal Biely,podnikajúci pod obchodným menom:
Michal Biely, s miestom podnikania:Medená
5/5712, 974 05 B. Bystrica, IČO:37593005
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 5712 / 5, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/263/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/263/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Biely, nar. 29.04.1972, trvale bytom Medená 5/5712, 974 05 Banská
Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Biely, s miestom podnikania: Medená 5/5712, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 37593005, v konkurznom konaní vedenom na základe Uznesenia Okresného súdu v
Banskej Bystrici, č.k. 4OdK/263/2020 zo dňa 21.04.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 84/2020 dňa
04.05.2020, oznamuje osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v
čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom,
a to telefonicky na tel. č. 00421 915 331 855, alebo zaslaním písomného podania na adresu kancelárie správcu
alebo e-mailom na adresu: bako@bjl-advokati.eu.

JUDr. Jaroslav Bako, správca
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K036781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šarközi, obchodné meno Peter Šarközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lutila, korešpondenčná adresa: Dukelských hrdinov 330/4 0, 965 01 Žiar
nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/43/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/43/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, SR, značka správcu S 1826 (ďalej
aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 31. 01. 2020, pod č. k.
2OdK/43/2020 ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Peter Šarközi, nar.
15.12.1971, trvale bytom obec Lutila, 966 22 Lutila, na korešpondenčnej adrese Dukelských hrdinov 330/4, 965
01 Žiar nad Hronom, obchodné meno – Peter Šarközi, s miestom podnikania Dukelských hrdinov 330/4, 965 01
Žiar nad Hronom, IČO: 50654268 (ďalej aj 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.“
Vzhľadom k tomu, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 08.01.2020, súčinnosti tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka zo dňa 18.02.2020 správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade s ust. § 166i ZKR
a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Peter Šarközi, nar. 15.12.1971, trvale bytom obec
Lutila, 966 22 Lutila, na korešpondenčnej adrese Dukelských hrdinov 330/4, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné
meno – Peter Šarközi, s miestom podnikania Dukelských hrdinov 330/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:
50654268, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Peter Šarközi, nar. 15.12.1971, trvale bytom
obec Lutila, 966 22 Lutila, na korešpondenčnej adrese Dukelských hrdinov 330/4, 965 01 Žiar nad Hronom,
obchodné meno – Peter Šarközi, s miestom podnikania Dukelských hrdinov 330/4, 965 01 Žiar nad
Hronom, IČO: 50654268, občan SR pod sp. zn.: 2OdK/43/2020, zrušuje.
V Lučenci, dňa 04.05.2020

K036782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Štiavnica 0, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1058/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1058/2019
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

304

Obchodný vestník 87/2020
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

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

Správca dlžníka: Ján Kubík, nar. 23.10.1986, trvale bytom mesto Banská Štiavnica, 969 01 Banská Štiavnica,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ján Kubík – J.K. s miestom podnikania Zvonová 890/29, 969 01
Banská Štiavnica, IČO: 43 126 774 zistil počas výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania
pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že dlžník nevlastní k 4.5.2020
žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť speňažený.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Kubík, nar. 23.10.1986, trvale
bytom mesto Banská Štiavnica, 969 01 Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ján
Kubík – J.K. s miestom podnikania Zvonová 890/29, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 43 126 774, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K036783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Valenta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 577/101, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1977
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/140/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

RESKON, k.s., so sídlom kancelárie Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, správca dlžníka Marcel Valenta, nar.
05.05.1977, trvale bytom SNP 577/101, 965 01 Žiar nad Hronom zverejňuje v súlade s ustanovením § 167n a §
167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení oznam o vyhlásení ponukového
konania na nehnuteľný majetok :
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 939, kat. územie: Župkov, obec Župkov, okres Žarnovica
Pozemok:
a) parcela registra „E“, parcelné číslo: 227/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, výmera 620 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/128, súpisová hodnota =100,00 € (odhad správcu)
Proces speňažovania súboru nehnuteľností:
Nehnuteľnosti sú speňažované ako súbor v zmysle § 167p ZKR formou ponukového konania za najvyššiu
ponuku, minimálne za 100,00 EUR.
Podmienky speňažovania:
Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote 10
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

305

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

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 1402020. 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/140/2020 - 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

K036784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Gabriela Emericiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chyžné 96, 049 18 Chyžné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1225/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1225/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok v zmysle 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.
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JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej aj
len ako „Správca“) ako správca dlžníka Mgr. Gabriela Emericiová, dátum narodenia 27.02.1973, trvale bytom
Chyžné 96, 049 18 Chyžné, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok vedeného v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka, bola dňa 04.05.2020 zapísaná pohľadávka
veriteľa Platiť sa oplatí s.r.o., so sídlom na ulici Mostová 2, 811 02 Bratislava – Staré mesto, Slovenská
republika, IČO: 45 684 618, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 66827/B, ktorej prihláška bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
·

pohľadávka s poradovým číslom 12., v celkovej sume 398,21 EUR (istina: 126,24 EUR, úroky
z omeškania: 57,12 EUR, náklady z uplatnenia: 214,85 EUR).

JUDr. Matúš Boľoš – správca

K036785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kosik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 1538 / 37, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/19/2020 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/19/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

POHĽADÁVKA

Por.
Hodnota
Popis pohľadávky
Čísla faktúr
č.
v€
pohľadávka dlžníka voči dlžníkovi: BOUWMAN s.r.o., Vysoká č. 03/2016 na sumu 633,75 €, č. 04/2016 na sumu
2.
4277/12, 811 06 Bratislava, IČO: 48 152 97, titulom nezaplatených 1.275,95 €, č. 05/2016 na sumu 676,- €, č. 06/2016 na 314,79
vykonaných prác
sumu 562,25 €

HNUTEĽNÉ VECI

Por. Druh
Popis hnuteľnej veci
č.
hnuteľnej veci
1.

Motorové
vozidlo

Hodnota v
€

Škoda Felicia Combi, ev. č.: RS 627CY, VIN: TMBEFF653Y7286682, 1289 cm3 benzín, najazdených cca
200,92.300 km, rok výroby 2000, farba strieborná metalíza svetlá, stav: skorodované, nepojazdné (zadretý motor)

V Banskej Bystrici 4. mája 2020

JUDr. Dušan Paulík, správca
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K036786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RENTAL PARTNER, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skuteckého 30 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 724 432
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám. Štefana
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca úpadcu: RENTAL PARTNER, s.r.o., sídlo Skuteckého 30, Banská
Bystrica 97401, IČO:36724432, spisová značka: 5K/12/2019 S1893 oznamuje podľa § 28 ods. 3 ZKR, že do
kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa
20.04.2020 prihláška pohľadávok:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
IČO: 35776005
Ulica, Číslo, Obec: Cintorínska 21, Bratislava
Štát: Slovenská republika
Veriteľ si prihlásil pohľadávky v celkovej výške 2.070,19 EUR.
Pohľadávky veriteľa boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K036787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RENTAL PARTNER, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skuteckého 30 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 724 432
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám. Štefana
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca úpadcu: RENTAL PARTNER, s.r.o., sídlo Skuteckého 30, Banská
Bystrica 97401, IČO:36724432, spisová značka: 5K/12/2019 S1893 oznamuje podľa § 28 ods. 3 ZKR, že do
kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa
28.04.2020 prihláška pohľadávky:
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Veriteľ: Mesto Banská Bystrica
IČO: 00313271
Ulica, Číslo, Obec: Československej armády 26, Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika
Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 70,-EUR
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K036788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kevický Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 508 / 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/29/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/29/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č. k. 4OdK/29/2018 zo dňa 19.01.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 19/2018 dňa 26.01.2018, pod č. K005653, bola ustanovená do funkcie správcu dlžníka:
Ing. Libor Kevický, nar. 30.04.1954, trvale bytom Radvanská 508/17, 974 05 Banská Bystrica, JUDr. Stela
Chovanová, správkyňa so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn. správu S1612.
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.
Nakoľko správkyňa splnila rozvrh výťažku, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 82/2020 dňa
29.04.2020, pod zn. K035080, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Ing. Libor Kevický, nar. 30.04.1954, trvale bytom Radvanská 508/17, 974 05
Banská Bystrica, sa KONČÍ z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Stela Chovanová - správca
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K036789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hrabčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mičurinova 3443/16, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/64/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/64/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Pavol Hrabčák, nar. 20.02.1974,
Mičurinova 3443/16, 080 01 Prešov, v minulosti pod obchodným menom Pavol Hrabčák, IČO: 36 901 792,
s miestom podnikania Mičurinova 3443/16, 080 01 Prešov, vyhlasuje podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka:
Osobné motorové vozidlo:
Evidenčné číslo:
VIN:
Rok výroby:
Karoséria:
Farba:
Druh paliva:
Stav tachometra:
Spoluvlastnícky podiel:
Stav opotrebovanosti:
Súpisová hodnota:

Mercedes – Benz VITO 115 CDI
PO 428EU
WDF63970313270060
01/2007
BA skriňová
Modrá
Nafta
616 160 km
1/1
opotrebované v závislosti od veku vozidla, pojazdné
2.000,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/64/2020 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Jozef Šperka,
PhD., MBA, ul. Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad tak, aby bola doručená najneskôr do desiatich (10)
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným
záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich (5) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie.
8. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0948191292.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
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zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
Označenie predmetu kúpy;
Návrh kúpnej ceny v eurách;
Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.

Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 2OdK/64/2020. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka 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 (10) dní od skončenia dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K036790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1610/9, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/60/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/60/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka Mária Tokárová, nar. 05.04.1965, trvale bytom Palárikova 1610/9, 069 01
Snina oznamuje, že dňa 23.04.2020, t. j. po uplynutí základnej lehote na prihlasovanie, bola do kancelárie
správcu doručená Prihláška pohľadávky zo dňa 17.04.2020, poradové číslo 1, vrátane 2 príloh, veriteľa: KRUK
Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199,
Česká republika, v zastúpení ŠMÍDA advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka, Ul. Svornosti 43, 821 09
Bratislava, IČO: 47255773, SR. Jedná sa o pohľadávku: poradové číslo 1 v celkovej sume 124,64 Eur.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K036791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puľo Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 690/23, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/866/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/866/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka Stanislav Puľo, nar. 03.02.1978, Pod Šibenou 690/23, 094 31 Hanušovce
nad Topľou oznamuje, že dňa 23.04.2020, t. j. po uplynutí základnej lehote na prihlasovanie, bola do kancelárie
správcu doručená Prihláška pohľadávky zo dňa 17.04.2020, poradové číslo 1, vrátane 2 príloh, veriteľa: KRUK
Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199,
Česká republika, v zastúpení ŠMÍDA advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka, Ul. Svornosti 43, 821 09
Bratislava, IČO: 47255773, SR. Jedná sa o pohľadávku: poradové číslo 1 v celkovej sume 403,71 Eur.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K036792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Študyová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marhaň 189, 086 45 Marhaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1970
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/606/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/606/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Dagmara Študyová, nar. 12.10.1970, 086 45 Marhaň
189 (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 28.06.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so správcom dňa 04.12.2019, ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podlieha
konkurzu v súlade s ust. § 167h ZKR, avšak výťažok získaný speňažením konkurznej podstaty ani len nepokryl
náklady konkurzu podľa ust. § 167t ZKR.
Na základe uvedených skutočností správca konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR, konkurz
vedený na majetok Dlžníka končí, a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Dagmara Študyová, nar.
12.10.1970, 086 45 Marhaň 189, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Dagmara Študyová, nar. 12.10.1970, 086 45
Marhaň 189, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 5OdK/606/2019 zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K036793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jalč Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 198, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/169/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/169/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Ivan Jalč, nar. 16.06.1958, trvale bytom 067 02 Čabiny 198 v zmysle
ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa :
Slovenská konsolidačná, a. s.,Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 1.092,26 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K036794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 300/22, 059 19 Vikarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/170/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/170/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v danom konkurze - dlžníka/úpadcu: Jaroslav Lacko, bytom Májová 300/22 Vikartovce, týmto oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý je treba zložiť preddavok na trovy konania (kauciu) na účely popretia prihlásenej
pohľadávky iným prihláseným veriteľom podľa § 167l ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ vo výške uvedenej v § 32
ods. 7 písm. b) ZKR, a to č.ú.: 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876, vedený v ČSOB,
a.s., s uvedením symbolu V=21702020 a poznámky - správa pre prijímateľa: kaucia / s označenim veriteľa,
dlžníka a pohľadávky, ktorá sa popiera/.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K036795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jitka Olahová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1956

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. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/199/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/199/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v danom konkurze - dlžníka/úpadcu: Jitka Olahová, bytom Podskalka 5209/87 Humenné, týmto
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý je treba zložiť preddavok na trovy konania (kauciu) na účely popretia
prihlásenej pohľadávky iným prihláseným veriteľom podľa § 167l ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ vo výške
uvedenej v § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, a to č.ú.: 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876,
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením symbolu V=21992020 a poznámky - správa pre prijímateľa: kaucia / s
označenim veriteľa, dlžníka a pohľadávky, ktorá sa popiera/.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K036796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bruck Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/853/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/853/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Ladislav Bruck, nar.31.03.1982 bytom Nábrežie Jána Pavla II 2802/3,
058 01 Poprad týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v
platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa:
AXA životní pojišťovna a.s., vo veci organizačnej zložky AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu., IČO: 61 859 524, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 v celkovej výške 187,85 € €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K036797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bruck Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/853/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/853/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Ladislav Bruck, nar.31.03.1982 bytom Nábrežie Jána Pavla II 2802/3,
058 01 Poprad týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v
platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24 785 199, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové v celkovej výške 1699,56 €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K036798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bruck Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/853/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/853/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Ladislav Bruck, nar. 31.03.1982 bytom Nábrežie Jána Pavla II 2802/3,
058 01 Poprad týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v
platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa:
Consulting One SK, s.r.o., IČO: 47664878, Košická 5590/56 Bratislava - Ružinov v celkovej výške 4825,28 €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K036799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalko Gustáv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolínska 433/108, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/49/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/49/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jana Čepčeková, správca dlžníka Gustáv Mišalko, nar. 17.06.1987, trvale bytom Podolínska 433/108, 059
95 Toporec, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje,
že dňa 03.05.2020 si prihlásil prihláškou nezabezpečenej pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote veriteľ
Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – Staré mesto, IČO: 45684618 pohľadávku pod por. č. 1 v
celkovej sume 568,16 Eur.
JUDr. Jana Čepčeková, 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

315

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

K036800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Václavík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ihľany 152, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/138/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/138/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Miroslav Ondrušek konkurzný správca dlžníka: Ján Václavík, nar. 29.06.1988, trvale bytom: Majerka 152,
059 94 Ihľany, sp. zn.: 5OdK/138/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz
končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K036801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903 / 92, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/195/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/195/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“; (es) „Convocatoria para la
presentación de créditos. Plazos aplicables“; (cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"; (da) „Opfordring
til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“; (de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung.
Etwaige Fristen beachten!; (et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“; (el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α
απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“; (en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“; (fr)
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter“; (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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (ďalej len
„Nariadenie“), ako správca dlžníka: Jozef Polák, nar. 09.03.1974, Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné,
Slovenská republika, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Polák, IČO: 46 051 520, Laborecká
1897/59, 066 01 Humenné, Slovenská republika (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/195/2020-19 zo dňa 20.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka a za správcu bol ustanovený správca Ing. Marta Prigancová, správca, so sídlom Zámočnícka 165/3, 068
01 Medzilaborce, Slovenská republika. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č: OV
79/2020 zo dňa 24.04.2020, K033902.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council (hereinafter the
“Regulation”), as the bankruptcy trustee of the debtor: Jozef Polák, date of birth: 09.03.1974, domicile Podskalka
5903/92, 066 01 Humenné, Slovak republic, in the past doing business under a trade name: Jozef Polák,
Identification:46 051 520, adress: Laborecká 1897/59, 066 01 Humenné, Slovak Republic (hereinafter the
„Debtor“), we are obliged to inform you that District Court Prešov with its resolution, proc. No. 2OdK/195/2020-19
dated 20 th April 2020, permitted bankruptcy of the Debtor Ing. Marta Prigancová, správca, registered place
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, Slovak Republic. The abovementioned resolution was published in
Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 79/2020 dated on 24 th April 2020, K033902.
Na základe informácie od Dlžníka sme zistili, že Vaša spoločnosť je veriteľom dlžníka.
Based on the information from the Debtor, we found that your company is the creditor of the debtor.
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 majú právo v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: Ing. Marta Prigancová,
správca, so sídlom Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have right 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: Ing. Marta Prigancová,
správca, registered place Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, Slovak Republic. The lodgment must be
applied in the prescribed form. The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the creditor and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal
cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way. They also state the condition on which the claim
is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the 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 lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment of claim. A creditor
that is an accounting unit shall declare in the claim whether they keep receivable in their accounts, to what extent,
or reason why they do not keep the receivable in their accounts. 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 must be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim
has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

317

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie Únie. Uvedený formulár má názov „Prihláška pohľadávok“, pričom tento názov je
uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Štandardný formulár „Prihláška pohľadávok“ je uverejnený
na internetovej stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1508332930089&uri=CELEX:32017R1105.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading „Lodgement of claims“ in all
the official languages of the institutions of the Union. Standard form „Lodgement of claims“ is available
at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1508332930089&uri=CELEX:32017R1105.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané sa neprihliada.
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa s odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. 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. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške
podľa § 30 ZKR.
Any lodgment of claim 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 which will not
be delivered in time will be not considered as claims. Creditors with secured claims, who did not apply their
claims in the statutory time period and whose secured claims are tied to debtor´s property, are obliged to inform
the bankruptcy trustee of the Debtor about the amount of the secured claim, which can be satisfied from the
secured property without undue delay after they found out about the bankruptcy of the Debtor.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.The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgment of claim. Lodgment of claim may be corrected or amended only by replacing the
original lodgment of claim by a new lodgment of claim, but only within the deadline for lodging claims. The creditor
is responsible for the accuracy of the information included in the lodgment of claim pursuant to the article 30 of the
BRA.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že pohľadávky sa prihlasujú v lehote, ktorú stanovuje právo štátu, v ktorom
sa začalo konanie. V prípade zahraničného veriteľa nesmie byť táto lehota kratšia ako 30 dní od uverejnenia
oznamu o začatí insolvenčného konania v insolvenčnom registri štátu, v ktorom sa začalo konanie. Ak členský
štát uplatňuje článok 24 ods. 4, nesmie byť táto lehota kratšia ako 30 dní od informovania veriteľa podľa
článku 54.
According to the article 55 of the Regulation, claims shall be lodged within the period stipulated by the law of the
State of the opening of proceedings. In the case of a foreign creditor, that period shall not be less than 30 days
following the publication of the opening of insolvency proceedings in the insolvency register of the State of the
opening of proceedings. Where a Member State relies on Article 24(4), that period shall not be less than 30 days
following a creditor having been informed pursuant to Article 54.
Zároveň Vás týmto vyzývame na oznámenie nesplateného zostatku Vašej pohľadávky voči dlžníkovi: Jozef
Polák, nar. 09.03.1974, Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom
Jozef Polák, IČO: 46 051 520, Laborecká 1897/59, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Uvedené oznámenie
žiadame zaslať na adresu našej kancelárie Ing. Marta Prigancová, správca, so sídlom Zámočnícka 165/3, 068 01
Medzilaborce, Slovenská republika.
At the same time, we invite you to notify the outstanding balance of your claim to the debtor: Jozef Polák, born :
09.03.1974, adress: Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné, in the past doing business under a trade name: Jozef
Polák, Identification:46 051 520, adress: Laborecká 1897/59, 066 01 Humenné, Slovak Republic. We request
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this notification to our office: Ing. Marta Prigancová, správca registered place Zámočnícka 165/3, 068 01
Medzilaborce, Slovak Republic.
Medzilaborce 30. apríl 2020, Správca Dlžníka: Ing. Marta Prigancová, správca / Medzilaborce, 30th April, 2020,
The trustee of the debtor Ing. Marta Prigancová

K036802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Pekárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2508/18, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/203/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/203/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Pekárik, nar. 25.05.1973, bytom
SNP 2508/18, 066 01 Humenné, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Pekárik, IČO: 52 512 835,
s miestom podnikania SNP 2508/18, 066 01 Humenné, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.
z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, počas pracovných dní v úradných hodinách: 8:00 - 12:00 hod
a 13:00 - 15:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom emailu na info@eubankrupt.sk.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K036803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šenitková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Jastrabie 47, 065 48 Šarišské Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/880/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/880/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Viera Šenitková, nar. 27.06.1970, bytom 065 48 Šariské Jastrabie 47
týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom znení
(ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná
pohľadávka veriteľa:
Štefan Klimko, Farbiarska 51/28, 064 01 Stará Ľubovňa v celkovej výške 14.021,92 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K036804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Oláchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 772/1, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/208/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/208/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Oláchová, nar. 10.07.1964,
Orgovánová 772/1, 091 01 Stropkov, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení
neskorších zmien oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, počas pracovných dní v úradných hodinách: 8:00 - 12:00 hod a 13:00 15:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom emailu na info@eubankrupt.sk.
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K036805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVMART, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 563 058
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný výťažok pre nezabezpečených veriteľov a rozdelenie výťažku medzi jednotlivých veriteľov
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca úpadcu STAVMART, a.s. v konkurze, so sídlom
Sabinovská 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 563 058, týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov.
Celková suma výťažkov zaradených do konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov predstavuje
sumu: 25.580,76 Eur.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku predstavuje
sumu: 17.282,05 Eur; súdny poplatok predstavuje sumu: 51,- Eur, t.j. celková suma pohľadávok proti podstate tak
predstavuje sumu 17.333,05 Eur.
Celkový výťažok zo 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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25.580,76 €

Pohľadávky proti podstate:
Všeobecná podstata
Súdny poplatok
Konečný výťažok
Konečný výťažok na vyplatenie veriteľov

17.282,05 €
51,- €
8.247,71 €
8.379,71 €[1]

[1] K čistej sume konečného výťažku vo výške 8.247,71 Eur správca pripočítal sumu vo výške 132,- Eur, ktorá
predstavuje peňažné prostriedky slúžiace na úhradu správnych poplatkov v súvislosti s podanými návrhmi na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ktoré boli v celom rozsahu hradené zo strany kupujúcich.
Konečný výťažok pre nezabezpečených veriteľov po odpočítaní celkovej sumy pohľadávok proti podstate
predstavuje sumu: 8.379,71 Eur.
Správca určuje zástupcovi veriteľov 15-dňovú lehotu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, ktorá začína
plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto návrhu konečného rozvrhu.
Z konečného výťažku pre nezabezpečených veriteľov v sume 8.379,71 Eur pripadajú na jednotlivých veriteľov
v závislosti od výšky zistených súm pohľadávok veriteľov prihlásených do konkurzu vyhláseného na majetok
úpadcu k celkovej sume všetkých zistených súm pohľadávok v konkurze, nasledovné sumy:
VERITEĽ

Zistená
suma Pomerné
uspokojenie Pomerná
časť
pohľadávky v EUR
z výťažku VP %
výťažku z VP v EUR
180,88 €
0,81
67,47
400,73 €
1,78
149,47
1.277,03 €
5,68
476,34

Brantner Fatra s.r.o.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Mesto Martin
Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Zajac, s.r.o. (pôvodne
10.128,50 €
po obchodným menom Pohľadávka, s.r.o.)
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodný veriteľ FR SR /Daňový
9.067,88 €
úrad Prešov/)
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
396,88 €
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (pôvodne pod
910,01 €
obchodným menom Stredoslovenská energetika, a.s.)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
32,06 €
Okresné stavebné bytové družstvo Martin
71,38 €
Spolu
22.465,35 €

45,08

3.777,99

40,36

3.382,37

1,77

148,04

4,05

339,44

0,14
0,32
100,00

11,96
26,63
8.379,71 €

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

K036806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Oláchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 772/1, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/208/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/208/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Oláchová, nar. 10.07.1964,
Orgovánová 772/1, 091 01 Stropkov, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 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 môže
veriteľ zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Pri kaucii je potrebné
uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
Číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
5OdK/208/2020 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K036807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Kmec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/77/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/77/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad správca
konkurznej podstaty dlžníka: Radoslav Kmec, nar.: 04.01.1980, trvale bytom Mlynská 1488/107 (t. č. Lúčna
830/26B), 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje
opravu súpisu majetku - vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku č.
75/2019 dňa 16.04.2019 pod K032310, a to položku uvedenú v súpise všeobecnej podstaty v časti označenej ako
– NEHNUTEĽNOSŤ:
Typ súpisovej zložky majetku:
1. Typ súpisovej zložky: Nehnuteľná vec
2. popis súpisovej zložky majetku: pozemok
3. druh: záhrada
4. výmera: 104 m2
5. štát: Slovenská republika
6. okres: Vranov nad Topľou
7. obec: Čaklov
8. názov katastrálneho územia: Čaklov
9. číslo listu vlastníctva: 56
10. parcelné číslo: 73
11. spoluvlastnícky podiel: 1/2
12. súpisová hodnota: € 312,00 (52 m2)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tento majetok prestal podliehať konkurzu z dôvodu, že sa ho nepodarilo speňažiť ani troch kolách dobrovoľnej
dražby.

V Poprade dňa 04.5.2020
JUDr. Lenka Jamnická, správca

K036808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltys Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 144/17, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1983
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/58/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/58/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Šoltys, nar. 28.09.1983, M. R. Štefánika
144/17, 082 22 Šarišské Michaľany, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Šoltys, s miestom
podnikania M. R. Štefánika 144/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 47 105 062 (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 23.07.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 06.02.2020, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý
podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Michal Šoltys, nar.
28.09.1983, M. R. Štefánika 144/17, 082 22 Šarišské Michaľany, podnikajúci pod obchodným menom: Michal
Šoltys, s miestom podnikania M. R. Štefánika 144/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 47 105 062, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Michal Šoltys, nar. 28.09.1983, M. R. Štefánika
144/17, 082 22 Šarišské Michaľany, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Šoltys, s miestom
podnikania M. R. Štefánika 144/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 47 105 062, občan SR, vedený Okresným
súdom Prešov, pod sp. zn. 4OdK/58/2019 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Varganin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 62 / 69, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/77/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/77/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Miroslav Ondrušek, konkurzný správca majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Milan Varganin, nar.
18.11.1940, trvale bytom: Dukelská 62/69, 087 01 Giraltovce a oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť
judr.ondrusek.miroslav@gmail.com

telefonicky

na

čísle:

0910

980

958

alebo

e-mailom:

V Bardejove, dňa 04.05.2020
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K036810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Varganin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 62 / 69, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/77/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/77/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 4OdK/77/2020 zo dňa 22.04.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 84/2020 dňa 04.05.2020 pod značkou K035540, som bol ustanovený za správcu
dlžníka Milan Varganin, nar. 18.11.1940, trvale bytom: Dukelská 62/69, 087 01 Giraltovce.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je
SK1183300000002001440277 (Fio banka a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 04.05.2020
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Varganin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 62 / 69, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/77/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/77/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Milan Varganin, nar.
18.11.1940, trvale bytom: Dukelská 62/69, 087 01 Giraltovce, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného
súdu Prešov, spisová značka: 4OdK/77/2020 zo dňa 22.04.2020 v Obchodnom vestníku č. 84/2020 dňa
04.05.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Milan Varganin, born: 18.11.1940, living: Dukelská 62/69, 087 01 Giraltovce, our duty si to inform you, that District
Court in Prešov, No. 4OdK/77/2020 on the 22.04.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 84/2020
from 04.05.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Miroslav Ondrušek,
trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov 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 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 judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2020.
This resolution became valid and enforceable on 06.05.2020.
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. 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
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Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca / trustee

K036812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 81/257, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/56/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/56/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca majetku dlžníka Ján Holub, nar. 19.5.1976, trvale bytom
Hviezdoslavova 257/81, 059 16 Hranovnica, uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/56/2020-2 zo dňa
3.2.2020 týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania, že v súlade s ust. §167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola dnešným dňom do zoznamu
nezabezpečených pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka doručená dňa 30.4.2020 po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 11
Veriteľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767,
Prihlásená suma: 51,91 EUR

V Prešove, 4.5.2020
JUDr. Miloš Hnat, správca

K036813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ščuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 301/45, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/212/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/212/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Miroslav Ondrušek, konkurzný správca majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Mária Ščuková, nar.
26.03.1961, trvale bytom: Májová 301/45, 059 19 Vikartovce a oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť
judr.ondrusek.miroslav@gmail.com

telefonicky

na

čísle:

0910

980

958

alebo

V Bardejove, dňa 04.05.2020
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K036814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ščuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 301/45, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/212/2020 S1885
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Okresný súd Prešov
2OdK/212/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/212/2020 zo dňa 23.04.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 84/2020 dňa 04.05.2020 pod značkou K035547, som bol ustanovený za správcu
dlžníka Mária Ščuková, nar. 26.03.1961, trvale bytom: Májová 301/45, 059 19 Vikartovce.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je
SK1183300000002001440277 (Fio banka a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 04.05.2020
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca

K036815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ščuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 301/45, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/212/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/212/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Mária Ščuková, nar.
26.03.1961, trvale bytom: Májová 301/45, 059 19 Vikartovce, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného
súdu Prešov, spisová značka: 2OdK/212/2020 zo dňa 23.04.2020 v Obchodnom vestníku č. 84/2020 dňa
04.05.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Mária Ščuková, born: 26.03.1961, living: Májová 301/45, 059 19 Vikartovce, our duty si to inform you, that District
Court in Prešov, No. 2OdK/212/2020 on the 23.04.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 84/2020
from 04.05.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Miroslav Ondrušek,
trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov 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 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 judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2020.
This resolution became valid and enforceable on 06.05.2020.
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. 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. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca / trustee

K036816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šenitka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Jastrabie 47, 065 48 Šarišské Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1968
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/66/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/66/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Ján Šenitka, nar. 24.01.1968, trvale bytom 065 48 Šarišské
Jastrabie 47, týmto v súlade s ustanovením § 167j a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhotovil súpis majetku
konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, vyjadrenia dlžníka,
dlžník disponoval ku dňu vyhlásenia konkurzu nehnuteľným majetkom, ktorý správca zapisuje do súpisu majetku
všeobecnej podstaty takto:
Súpisová zložka majetku č. 1
___________________________
Typ súpisovej zložky: stavba
Popis stavby: Rodinný dom
Štát: Slovenská republika
Obec: Šarišské Jastrabie
Ulica: Šarišské Jastrabie 59
Názov katastrálneho územia: Šarišské Jastrabie
Číslo listu vlastníctva: 985
Parcelné číslo: 210/2
Súpisné číslo: 59
Orientačné číslo vchodu: Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zapísania do súpisu: 09.04. 2020
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Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 15.000 Eur

Súpisová zložka majetku č. 2
___________________________
Typ súpisovej zložky: stavba
Popis stavby: Rodinný dom
Štát: Slovenská republika
Obec: Šarišské Jastrabie
Ulica: Šarišské Jastrabie 47
Názov katastrálneho územia: Šarišské Jastrabie
Číslo listu vlastníctva: 985
Parcelné číslo: 210/2
Súpisné číslo: 47
Orientačné číslo vchodu: Spoluvlastnícky podiel: 3/5
Deň zapísania do súpisu: 09.04. 2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 25.000 Eur

Súpisová zložka majetku č. 3
___________________________
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 429 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Šarišské Jastrabie
Názov katastrálneho územia: Šarišské Jastrabie
Číslo listu vlastníctva: 985
Parcelné číslo: 289
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Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zapísania do súpisu: 09.04. 2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 3.217,50,- Eur

Súpisová zložka majetku č. 4
___________________________
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 305 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Šarišské Jastrabie
Názov katastrálneho územia: Šarišské Jastrabie
Číslo listu vlastníctva: 1920
Parcelné číslo: 292
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zapísania do súpisu: 09.04. 2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 2.287,50,- Eur

Súpisová zložka majetku č. 5
___________________________
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: Záhrada
Výmera: 477 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Šarišské Jastrabie
Názov katastrálneho územia: Šarišské Jastrabie
Číslo listu vlastníctva: 985
Parcelné číslo: 287
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Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zapísania do súpisu: 09.04. 2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 2.385,- Eur

Súpisová zložka majetku č. 6
___________________________
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 165 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Šarišské Jastrabie
Názov katastrálneho územia: Šarišské Jastrabie
Číslo listu vlastníctva: 985
Parcelné číslo: 210/ 2
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zapísania do súpisu: 09.04. 2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1.237,50- Eur

Súpisová zložka majetku č. 7
___________________________
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: Záhrada
Výmera: 14 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Šarišské Jastrabie
Názov katastrálneho územia: Šarišské Jastrabie
Číslo listu vlastníctva: 3685
Parcelné číslo: 302
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Spoluvlastnícky podiel: 1/75
Deň zapísania do súpisu: 09.04. 2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1,86,- Eur

Súpisová zložka majetku č. 8
___________________________
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 340 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Šarišské Jastrabie
Názov katastrálneho územia: Šarišské Jastrabie
Číslo listu vlastníctva: 3861
Parcelné číslo: 209/ 1
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zapísania do súpisu: 09.04. 2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 2.500,- Eur

Súpisová zložka majetku č. 9
___________________________
Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: nákladné motorové vozidlo značky FIAT SCUDO, EVČ: SL483AN, r. v. 2005, VIN: ZFA22000012360902
Stav opotrebovanosti: predmetné vozidlo je pojazdné, neplatná emisná a STK kontrola
Dátum zaradenia do súpisu: 09.04.2020
Súpisová hodnota: 1.000 EUR
Dôvod zaradenia do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Poznámka o nárokoch uplatnených treťou osobou: Tretia osoba: -
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Sporný zápis: -

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
správca konkurznej podstaty
Zast.
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár spoločnosti

K036817
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 o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Stanislav Ferko, nar. 05.07.1968, trvale bytom Tarasa Ševčenka 44, 080
01 Prešov, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto v
súlade s ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného
veriteľa, ktorého prihláška nezabezpečenej pohľadávky pod por. č. 1 bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
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EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803 pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej
sume 4256,73 €.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K036818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 67/85, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/80/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/80/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka Adriana Čonková, nar. 23.09.1981, Nový Dvor
67/85, 059 52 Veľká Lomnica týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
3OdK/80/2020S1308 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 –14.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915954474, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
jana.cepcekova@gmail.com
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K036819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jana Filičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3030/29, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/49/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/49/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 2OdK/49/2020, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Mgr. Jana Filičková, nar. 27.06.1979, Okružná 3030/29, 080 01 Prešov, podnikajúci pod
obchodným menom Bc. Jana Filičková, IČO:43 289 738, s miestom podnikania Armádneho Gen. Svobodu
6445/26, 080 01 Prešov, oznamuje, že dňa 29.04.2020 bola doručená prihláška pohľadávok po základnej lehote,
veriteľa : Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, Košice, IČO : 44 483 767, ktorý si prihlásil
pohľadávku vo výške 246,83€ a ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok.

Vo Vranove n.T., 04.05.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K036820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 67/85, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/80/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/80/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 3OdK/80/2020-18 zo dňa 24.04.2020 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Adriana Čonková, nar. 23.09.1981, Nový Dvor 67/85, 059 52 Veľká Lomnica a ustanovil do funkcie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Jana Čepčeková, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1308 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 83/2020 dňa 30.04.2020.
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: SK96 7500 0000 0040 2503
2621 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 Adriana Čonková.
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. Jana Čepčeková, správca

K036821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 67/85, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/80/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/80/2020
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»
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

337

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

(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, ako správca dlžníka:
Adriana Čonková, nar. 23.09.1981, Nový Dvor 67/85, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/80/2020-18 zo dňa 24.04.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 3OdK/80/2020-18 from April 24, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Adriana Čonková, date of birth 23.09.1981, domicile Nový Dvor 67/85, 059 52 Veľká Lomnica, Slovak republic
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 83/2020 z 30.04.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 01.05.2020.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 83/2020
from April 30, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on May 01,
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
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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).
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. Jana Čepčeková, 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. Jana Čepčeková, offices
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
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registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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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. Jana Čepčeková, bankruptcy trustee

K036822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcinko Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 6299 / 101, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/20/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/20/2020
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:
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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,-€

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 04.05.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa
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K036823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 367 / 3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/128/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/128/2020
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 30.04.2020 bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná oneskorene prihlásená pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná , a.s. so sídlom Cintorínska
2831/21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, v celkovej sume 862,47-€.
V zmysle § 167l ods. 5 ZKR v nadväznosti na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR túto oneskorene prihlásenú
pohľadávku môže poprieť len iný veriteľ prihlásený v tomto konkurze, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 04.05.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K036824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vastuško Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 427 / 27, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/122/2018 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/122/2018
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
Správca konkurznej podstaty Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Ignác Vastuško, nar. 11.05.1984,
trvale bytom Nová 427/27, 060 01 Kežmarok, vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.03.2018
v konaní sp. zn. 5OdK/122/2018, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 22.03.2018, pod č. OV 58/2018 sa
podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR v nadväznosti na ust. § 167t ZoKR ukončuje.
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Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZoKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému záveru
správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky podľa
ust. § 167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR a ust. § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s, zast.:
JUDr. Marián Novikmec, komplementár

K036825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kušnírová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulič 283, 067 67 Ulič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/966/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/966/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Kušnírová, nar. 29.03.1959, 067 67
Ulič 283 , vyhlasuje podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty.
Predmetom speňažovania je nasledovný súbor majetok úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty:
1. Nehnuteľný majetok
LV č. 1130, k. ú. Ulič, okres Snina, obec Ulič
·
·

pozemok KNC, parcela č. 983, výmera 1043 m2, druh pozemku Záhrada, spoluvlastnícky podiel 1/4;
pozemok KNC, parcela č. 984, výmera 453 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, (Právny
vzťah k stavbe súpisné č. 315 evidovanej na pozemku parc. č. 984 je evidovaný na LV č. 556.)
spoluvlastnícky podiel 1/4;

Súpisová hodnota spolu:
Poznámka:

735,19 €
Cena stanovená odhadom správcu

2. Nehnuteľný majetok
LV č. 1114, k. ú. Ulič, okres Snina, obec Ulič
·

pozemok KNE, parcela č. 120, výmera 1408 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie,
spoluvlastnícky podiel 1/8;

Súpisová hodnota:

352,00 €
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Cena stanovená odhadom správcu

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/966/2019 – S: 1-2 -NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Jozef
Šperka, PhD., MBA, ul. Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným
záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich (5) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie.
8. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0948191292.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/966/2019; S: 1-2. Záloha musí
byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka 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 (10) dní od skončenia dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
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JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca dlžníka

K036826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 367 / 3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/128/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/128/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie oneskorene prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok
V súlade s ust. § 167l ods. 3 ZKR týmto oznamujem, že dňa 30.04.2020 boli do zoznamu pohľadávok
zapísané oneskorene prihlásené pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave so sídlom Ul. 29.
augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484, v celkovej súhrnnej sume 1.691,43-€.
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 04.05.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

V Prešove dňa 04.05.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K036827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čurejová Kvetoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 1527/20A, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1969
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
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Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/120/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/120/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku
Iná majetková
hodnota

Podstata
Všeobecná
podstata

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

Súpisová hodnota
[EUR]
500.00

Zabezpečenie
Nie

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

K036828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poračová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bencúrova 9/A, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1985
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/121/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/121/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku
Iná majetková
hodnota

Podstata
Všeobecná
podstata

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

Súpisová hodnota
[EUR]
500.00

Zabezpečenie
Nie

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

K036829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: neb. Ján Nahaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 12/13, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2013 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

347

Obchodný vestník 87/2020
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

2K/10/2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka vo výške 43 284,18 Eur, dlžník: Verona Nahajová, Juh 1052/28, 093 01 Vranov nad
Topľou, deň zaradenia do súpisu: 29.04.2020; právny dôvod: peňažná náhrada za veci prevedené z majetku
dlžníka neúčinným právnym úkonom podľa právoplatného rozsudku Okresného súdu Prešov sp. zn. 1Cbi/12/2014
– 70 zo dňa 15.04.2014 v spojení s opravným uznesením sp. zn. 1Cbi/12/2014 – 87 zo dňa 11.01.2016. Súpisová
hodnota: 43 284,18 Eur.
V Prešove, dňa 30.04.2020
JUDr. Ján Surma, správca

K036830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavrikovská 6/18, 094 13 Dlhé Klčovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/73/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/73/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Anna Goroľová, nar. 15.01.1982, trvale bytom Vavrikovská
6/18, 094 13 Dlhé Klčovo, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania o oddlženie
konkurzom a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do
12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu:
office@spks.sk.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K036831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavrikovská 6/18, 094 13 Dlhé Klčovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/73/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/73/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Anna Goroľová, nar. 15.01.1982, trvale bytom Vavrikovská
6/18, 094 13 Dlhé Klčovo, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN
SK8583300000002601252704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K036832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kušnírová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulič 283, 067 67 Ulič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/966/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/966/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Kušnírová, nar. 29.03.1959, 067 67
Ulič 283 , vyhlasuje podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty.

Predmetom speňažovania je nasledovný súbor majetok úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty:
3. Nehnuteľný majetok
LV č. 1013, k. ú. Ulič, okres Snina, obec Ulič
·
·

pozemok KNE, parcela č. 644/1, výmera 69 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/80;
pozemok KNE, parcela č. 644/3, výmera 1814 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/80;

Súpisová hodnota spolu:
Poznámka:

18,00 €
Cena stanovená odhadom správcu

4. Nehnuteľný majetok
LV č. 953, k. ú. Ulič, okres Snina, obec Ulič
·
·
·
·
·

pozemok KNE, parcela
podiel 1/64;
pozemok KNE, parcela
podiel 1/64;
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
podiel 1/64;
pozemok KNE, parcela

č. 229, výmera 1351 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 297, výmera 9111 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 358, výmera 3052 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
č. 385, výmera 3592 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porasť, spoluvlastnícky
č. 501, výmera 2723 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
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pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
podiel 1/64;
pozemok KNE, parcela
podiel 1/64;
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
podiel 1/64;
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
1/64;
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
1/64;
pozemok KNE, parcela
1/64;
pozemok KNE, parcela

Súpisová hodnota spolu:
Poznámka:

č.
č.
č.
č.
č.

Deň vydania: 07.05.2020

564/1, výmera 242 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
564/3, výmera 1308 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
593/1, výmera 155 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
593/3, výmera 1710 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
705, výmera 2920 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky

č. 751, výmera 5252 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 826, výmera 8145 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
č. 829, výmera 2195 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
č. 867, výmera 3741 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č.
č.
č.
č.

975, výmera 1601 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
989/1, výmera 729 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
989/3, výmera 1998 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
1102/2, výmera 2123 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel

č. 1139, výmera 1693 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
č. 1322, výmera 7051 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;
č. 1350, výmera 11083 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 1413, výmera 12319 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 1472, výmera 3106 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/64;

349,00 €
Cena stanovená odhadom správcu

5. Nehnuteľný majetok
LV č. 757, k. ú. Ulič, okres Snina, obec Ulič
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pozemok KNE, parcela č. 194/4, výmera 119304 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast,
spoluvlastnícky podiel 38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 196, výmera 124794 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
podiel 38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 284, výmera 667598 m2, druh pozemku Lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel
38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 440, výmera 666157 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
podiel 38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 694, výmera 96205 m2, druh pozemku Lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel
38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 711, výmera 243243 m2, druh pozemku Lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel
38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 764, výmera 4179 m2, druh pozemku Lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel
38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 769, výmera 34057 m2, druh pozemku Lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel
38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 806, výmera 478069 m2, druh pozemku Lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel
38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 815, výmera 787463 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
podiel 38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 1177, výmera 7608 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
podiel 38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 1216, výmera 38095 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
podiel 38/18060;
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pozemok KNE, parcela č. 1219/2, výmera 299088 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast,
spoluvlastnícky podiel 38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 1465/2, výmera 14167 m2, druh pozemku Lesný pozemok, spoluvlastnícky
podiel 38/18060;
pozemok KNE, parcela č. 1468/2, výmera 190707 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast,
spoluvlastnícky podiel 38/18060;

Súpisová hodnota spolu:
Poznámka:

2.634,00 €
Cena stanovená odhadom správcu

6. Nehnuteľný majetok
LV č. 711, k. ú. Ulič, okres Snina, obec Ulič
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
podiel 3/32;
pozemok KNE, parcela
podiel 3/32;
pozemok KNE, parcela
podiel 3/32;
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
podiel 3/32;
pozemok KNE, parcela
podiel 3/32;
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
podiel 3/32;
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
3/32;
pozemok KNE, parcela
3/32;
pozemok KNE, parcela
3/32;
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
3/32;
pozemok KNE, parcela

Súpisová hodnota spolu:
Poznámka:

č. 158, výmera 2779 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/32;
č. 261, výmera 1454 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 325, výmera 5547 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 433, výmera 3059 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č.
č.
č.
č.

450, výmera 2770 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/32;
537/2, výmera 1890 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/32;
623/2, výmera 1888 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/32;
676, výmera 3093 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky

č. 783, výmera 5758 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 849, výmera 11970 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/32;
č. 899, výmera 4949 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 1046/1, výmera 925 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/32;
č. 1046/3, výmera 1602 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 1074/2, výmera 2288 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 1188/2, výmera 1318 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 1188/3, výmera 390 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/32;
č. 1286, výmera 7070 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/32;
č. 1379, výmera 11328 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 1441, výmera 6469 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/32;

1.838,00 €
Cena stanovená odhadom správcu

7. Nehnuteľný majetok
LV č. 690, k. ú. Ulič, okres Snina, obec Ulič
·

pozemok KNE, parcela č. 232, výmera 1848 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
podiel 13/1720;
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pozemok KNE, parcela
podiel 13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
podiel 13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
podiel 13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
podiel 13/1720;
pozemok KNE, parcela
podiel 13/1720;
pozemok KNE, parcela
podiel 13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;
pozemok KNE, parcela
13/1720;

Súpisová hodnota spolu:
Poznámka:

Deň vydania: 07.05.2020

č. 300, výmera 9286 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 354, výmera 2645 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 355, výmera 767 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 388, výmera 3809 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 506, výmera 3449 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 563/1, výmera 299 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 563/3, výmera 1685 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 596/1, výmera 164 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 596/3, výmera 2276 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 704, výmera 4660 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 734, výmera 13853 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 752, výmera 5180 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 754, výmera 2373 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 869, výmera 4676 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky
č. 978, výmera 3372 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 988/1, výmera 434 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 988/3, výmera 1191 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 1101/2, výmera 2740 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 1142, výmera 2 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 13/1720;
č. 1319, výmera 8811 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 1355, výmera 13851 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 1431, výmera 7550 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
č. 1502, výmera 4493 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel

192,00 €
Cena stanovená odhadom správcu

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/966/2019 – S: 3-7 -NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Jozef
Šperka, PhD., MBA, ul. Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
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3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným
záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich (5) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie.
8. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0948191292.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/966/2019; S: 3-7. Záloha musí
byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka 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 (10) dní od skončenia dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca dlžníka

K036833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrauchová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1952
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/111/2020 S1767
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Okresný súd Prešov
5OdK/111/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
130,07 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
30.04.2020

Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K036834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 54, 059 76 Mlynčeky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/214/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/214/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Eduard Oračko, nar. 11.03.1985, Stráne
pod Tatrami 54,059 76 Mlynčeky, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Eduard Oračko, IČO:
43209432, vyhlasuje podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na
speňaženie hnuteľného majetku dlžníka:
Osobné motorové vozidlo:
Evidenčné číslo:
VIN:
Rok výroby:
Karoséria:
Farba:
Stav tachometra:
Spoluvlastnícky podiel:
Stav opotrebovanosti:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

Peugeot 307
KK 610CG
VF33CRHSB83281065
2002
AB hatchback 5dv.
Strieborná metalíza svetlá
241 800 km
1/1
opotrebované v závislosti od veku vozidla, nutné vykonať rozsiahle opravy, pojazdné
400,00 €
Cena stanovená odhadom správcu.

Podmienky ponukového konania:
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1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 4OdK/214/2019 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Jozef Šperka,
PhD., MBA, ul. Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad tak, aby bola doručená najneskôr do 10 kalendárnych
dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
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.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie.
8. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0948191292.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272; variabilný symbol 42142019. Správa pre prijímateľa / poznámka:
4OdK/214/2019. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie
ponúk.
Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka 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 (10) dní od skončenia dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca
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K036835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Joni Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 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 30.04.2020 bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná oneskorene prihlásená pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 542 097 902 v celkovej sume 1.036,66-€.
V zmysle § 167l ods. 5 ZKR v nadväznosti na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR túto oneskorene prihlásenú
pohľadávku môže poprieť len iný veriteľ prihlásený v tomto konkurze, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 04.05.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K036836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 63 / 83, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/89/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/89/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu.
V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ako ustanovená správkyňa konkurznej podstaty dlžníka:
Ernest Polhoš, nar. 11.08.1974, bytom Nový Dvor 63/83, 059 52 Veľká Lomnica,
v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4OdK/89/2020, týmto oznamujem, že súd, účastníci
konania (dlžník, veritelia, ktorí si v konkurze spôsobom ustanoveným zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásili svoje pohľadávky), ich zástupcovia,
orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis, majú právo nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov v sume 0,17-€ sú účastníci konania tiež oprávnení žiadať,
aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V uvedenom konkurze je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Terchovská 30, 080 01 Prešov, v bežných pracovných dňoch v týchto úradných hodinách:

Pondelok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Utorok od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Streda od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Štvrtok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Piatok od 07:00 hod. do 13:00 hod.

Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na adrese kancelárie správcu,
alebo telefonicky na t. č.: +421 908 49 45 41, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
slavikzuzana58@gmail.com

V Prešove dňa 04.05.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K036837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 270 / 20, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1981
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/954/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/954/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Areko Group, k.s. správca dlžníčky Emília Šamková, nar. 06.11.1981, Nová 270/20, 094 14 Sečovská Polianka,
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na hnuteľné veci, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej
podstaty pod poradovými číslami 1. až 3., zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 47/2020 dňa 09.03.2020, a to:
Deň

zapísania
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Popis
zložky

1.

2.

3.

Rok
výroby

Osobný
automobil Citroën 2012
DS5
Osobný
automobil
2003
Peugeot 607 2.7
hdi
Osobný
automobil
2003
NISSAN
PRIMERA
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Stav opotrebovanosti

Deň vydania: 07.05.2020

Deň
zapísania
Súpisová
Dôvod
zapísania Podiel
majetku
do
hodnota v EUR
majetku do súpisu
úpadcu
podstaty

-najazdených 190 000km
-stav zodpovedá veku
3000,- Eur
a najazdeným km

04.03.2020

Majetok patriaci dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia 1/1
konkurzu

- auto je v havarovanom
300,- Eur
stave

04.03.2020

Majetok patriaci dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia 1/1
konkurzu

- auto je nepojazdné

04.03.2020

Majetok patriaci dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia 1/1
konkurzu

300,- Eur

Podmienky verejného ponukového konania :
1. Každá zo súpisových zložiek je speňažovaná samostatne.
2. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
3. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Emília Šamková – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je určených
10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
4. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu SK82 0900 0000 0050 6688 2379, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a
písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
6. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s.

K036838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pasternák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Giraltovce 0, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1971
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/13/2020 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/13/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku: Pozemky
č.
Druh
súpis.
pozemku
zložky

Výmera
v m2

Register KN / Číslo Štát / okres / obec / Súpisová
Číslo parcely LV
katastrálne územie hodnota
SR /Svidník /LUŽANY

Deň
zapísania
Dôvod
zapísania Podiel
majetku
do
majetku do súpisu dlžníka
podstaty
Majetok
patriaci
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1.

Orná pôda 48148

„E“ 310/442

504

PRI TOPLI/ Lužany 300,- €
pri topli
SR /Svidník /LUŽANY
PRI TOPLI/ Lužany 70,- €
pri topli

04.05.2020

2.

Orná pôda 48148

„E“ 310/442

504

3.

Orná pôda 8285

„E“ 200

562

SR/
Svidník/
130,- €
KALNIŠTE/ Kalnište

04.05.2020

4.

Orná pôda 8285

„E“ 200

562

SR/
Svidník/
30,- €
KALNIŠTE/ Kalnište

04.05.2020

04.05.2020

Deň vydania: 07.05.2020
dlžníkovi
ku
dňu 5/200
vyhlásenia konkurzu
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu 5/800
vyhlásenia konkurzu
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu 29/840
vyhlásenia konkurzu
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu 29/3360
vyhlásenia konkurzu

K036839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 367 / 3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/128/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/128/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 2 ZKR týmto zverejňujem oznam, že v
konkurznej podstate nie je žiadny majetok.

V Prešove dňa 04.05.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K036840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blašková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad N/A, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/129/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Katarína Blašková, nar. 09.10.1961,
trvale bytom Poprad 058 01 (ďalej len „dlžník“), oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu
dlžníka vedeného pod sp. zn.: 2OdK/129/2020 S1733 nahliadať v kancelárii správcu na Tatranskom námestí 3,
058 01 Poprad, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.30 hod do 12.30 hod a od 13.00 do 16.00 hod.,
po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle +421 903 286 246 alebo e-mailom spravca@ledecky.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K036841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blašková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad N/A, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/129/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Katarína Blašková, nar. 09.10.1961,
trvale bytom Poprad 058 01 (ďalej len „dlžník“), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/818 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní oznamuje, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
2OdK/129/2020 – 20 zo dňa 28. februára 2020, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka. Uvedené uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 45/2020 zo dňa 05.03.2020, číslo zverejnenia K020655.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 6. marca 2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký as the bankruptcy trustee of the debtor Ing. Katarína Blašková, born on
09.10.1961, residence at Poprad 058 01, Slovakia, according to the REGULATION (EU) 2015/848 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on insolvency proceedings, I am
obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no. 2OdK/129/2020 – 20,
dated on 28th February 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No. 45/2020 dated on
5th March 2020, publication number K020655.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 6th March 2020. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Ing. Vladimír
Ledecký, správca, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovak republic.
Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok.
Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom.
Any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form. The claims form can be found on
the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The claims form has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registration form, which has to be dated and signed by creditor.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the claims form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the claims form the condition on which the claim is dependent.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the claims form have to be enclosed to the claims form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak zahraničný veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku inými prostriedkami než na štandardnom formulári, prihláška
musí obsahovať informácie totožné ako na štandardnom formulári.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. V prípade,
že správca má pochybnosti v súvislosti s pohľadávkou prihlásenou zahraničným veriteľom, poskytne veriteľovi
možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii a sume tejto pohľadávky.
When a foreign creditor lodges its claim by means other than the standard form, the claim shall contain
all the information referred to the standard claims form.
The claims form that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the claims form shall not be considered as
claims form in the bankruptcy proceedings. The claims form served to the bankruptcy trustee after the
basic period of time elapses, shall be considered as the claims form however the creditor does not have
to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
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The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete the claims form. Where the bankruptcy trustee has doubts in relation to a claim lodged by
foreign creditor, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the existence
and the amount of the claim.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee
informed about the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca dlžníka / bankruptcy trustee

K036842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blašková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad N/A, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/129/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Katarína Blašková, nar. 09.10.1961,
trvale bytom Poprad 058 01 (ďalej len „dlžník“) týmto oznamuje podľa ust. § 32 ods 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), bankový účet za
účelom zloženia preddavku na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky veriteľom.
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 odseku 19 ZKR možno skladať do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, na bankový účet zriadený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, číslo účtu:
2701250159/8330, IBAN: SK71 8330 0000 0027 0125 0159, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením čísla 21292020 ako špecifického
symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K036843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blašková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad N/A, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020 S1733
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Okresný súd Prešov
2OdK/129/2020
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Katarína Blašková, nar. 09.10.1961,
trvale bytom Poprad 058 01, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) z v e r
e j ň u j e vyhotovený
súpis majetku oddelenej konkurznej podstaty

Názov zabezpečeného veriteľa
Číslo zabezpečenej pohľadávky

Por. č.
Typ položky
Popis

Slovenská republika – Daňový úrad Prešov
3,4,5,6,7

1.
Byt
nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 751 vedenom Okresným úradom Topoľčany pre k.ú. Topoľčany, obec
Topoľčany, okres Topoľčany a to byt č. 1, vchod A, prízemie v bytovom dome so súpisným číslom 1400 postavenom na
parcele KNC parc.č. 2039 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2, podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku KNC parc. č. 2039 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 82 m2 vo výške ½-ica
20 000,- Eur

Súpisová
hodnota
Spoluvlastnícky ½
podiel
Poznámka
dlžník v návrhu na vyhlásenie konkurzu označil byt ako obývateľnú vec (obydlie) a uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia
podľa § 166d ZKR
Dôvod zapísania §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Deň zapísania
27. apríla 2020
Por. č.
Typ položky
Popis

Súpisová
hodnota
Spoluvlastnícky
podiel
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

2.
Stavba
nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 408 vedenom Okresným úradom Topoľčany pre k.ú. Topoľčany, obec
Topoľčany, okres Topoľčany a to radová garáž so súpisným číslom 3861 na parcele číslo 2044. Právny vzťah k parcele na
ktorej leží stavba 3861 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
4 500,- Eur
½
§167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
27. apríla 2020

K036844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husivarga Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juh 1065 / 33, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/125/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/125/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Husivarga, nar. 08.05.1986, trvale
bytom Juh 1065/33, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len „dlžník“), oznamuje, že účastníci konania môžu do
správcovského spisu dlžníka vedeného pod sp. zn.: 5OdK/125/2020 S1733 nahliadať v kancelárii správcu na
Tatranskom námestí 3, 058 01 Poprad, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.30 hod do 12.30 hod
a od 13.00 do 16.00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle +421 903 286 246 alebo e-mailom
spravca@ledecky.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K036845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husivarga Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juh 1065 / 33, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/125/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/125/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
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(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Husivarga, nar. 08.05.1986, trvale
bytom Juh 1065/33, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len „dlžník“), v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/818 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní oznamuje, že uznesením
Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/125/2020 – 19 zo dňa 25. februára 2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2020 zo dňa 02.03.2020,
číslo zverejnenia K019252.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 3. marca 2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký as the bankruptcy trustee of the debtor Ján Husivarga, born on 08.05.1986,
residence at Juh 1065/33, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovakia, according to the REGULATION (EU)
2015/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on insolvency
proceedings, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no.
5OdK/125/2020 – 19, dated on 25th February 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s
assets. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.
42/2020 dated on 2nd March 2020, publication number K019252.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 3rd March 2020. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Ing. Vladimír
Ledecký, správca, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovak republic.
Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok.
Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom.
Any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form. The claims form can be found on
the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The claims form has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
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interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the claims form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the claims form the condition on which the claim is dependent.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the claims form have to be enclosed to the claims form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak zahraničný veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku inými prostriedkami než na štandardnom formulári, prihláška
musí obsahovať informácie totožné ako na štandardnom formulári.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. V prípade,
že správca má pochybnosti v súvislosti s pohľadávkou prihlásenou zahraničným veriteľom, poskytne veriteľovi
možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii a sume tejto pohľadávky.
When a foreign creditor lodges its claim by means other than the standard form, the claim shall contain
all the information referred to the standard claims form.
The claims form that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the claims form shall not be considered as
claims form in the bankruptcy proceedings. The claims form served to the bankruptcy trustee after the
basic period of time elapses, shall be considered as the claims form however the creditor does not have
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to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete the claims form. Where the bankruptcy trustee has doubts in relation to a claim lodged by
foreign creditor, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the existence
and the amount of the claim.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee
informed about the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca dlžníka / bankruptcy trustee

K036846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husivarga Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juh 1065 / 33, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/125/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/125/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Husivarga, nar. 08.05.1986, trvale
bytom Juh 1065/33, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len „dlžník“) týmto oznamuje podľa ust. § 32 ods 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“),
bankový účet za účelom zloženia preddavku na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky veriteľom.
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 odseku 19 ZKR možno skladať do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, na bankový účet zriadený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, číslo účtu:
2701250159/8330, IBAN: SK71 8330 0000 0027 0125 0159, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením čísla 51252020 ako špecifického
symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K036847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husivarga Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juh 1065 / 33, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
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Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/125/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/125/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Husivarga, nar. 08.05.1986, trvale
bytom Juh 1065/33, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K036848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Želvys Karolis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úbrež 117, 072 42 Úbrež
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/118/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/118/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Baulovič, 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:
baulovic@baulovic.sk.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K036849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Želvys Karolis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úbrež 117, 072 42 Úbrež
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/118/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/118/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Baulovič, 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.
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Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK33 0900 0000 0051 5858 6673.

JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K036850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Želvys Karolis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úbrež 117, 072 42 Úbrež
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/118/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/118/2020
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: 01.05.2020
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K036851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bati
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/169/2020 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/169/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: Ladislav Bati, narodený: 3.9.1995, bytom: 04012 Košice - Nad
jazerom, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 7, 04001 Košice v pracovných dňoch počas úradných
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hodín od 7,00 do 13,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred dohodnúť telefonicky:
+421908331759 alebo emailom: spravca.morochovic@gmail.com
JUDr. Martin Morochovič
správca

K036852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bati
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/169/2020 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/169/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: Ladislav Bati, narodený: 3.9.1995, bytom: 04012 Košice - Nad
jazerom, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno
skladať preddavok na trovy konania na bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN:
SK72 8360 5207 0042 0528 2652, SWIFT (BIC): BREXSKBX, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok, ktorá sa popiera, poznámka: Bati.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K036853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Vikartovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 797/24, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/165/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/165/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Marián Vikartovský, nar. 17.07.1965, bytom: Nová 797/24, 049 25
Dobšiná, oznamuje, že do správcovského spisu sp.zn. 30OdK/165/2020 možno nahliadať v kancelárii správcu
v sídle správcu na adrese: Štúrova 44, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 14.00
hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa doručujú písomne na adresu
správcu, elektronickou poštou na: advokat-geciova@stonline.sk, alebo telefonicky na telef. čísle: 055/6233696.

V Košiciach, 04.05.2020
JUDr. Soňa Géciová, správca
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K036854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moró Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kecerovské Pekľany 333, 044 47 Kecerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/161/2020 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/161/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Lukáč, správca konkurznej podstaty úpadcu Patrik Moró, narodený 05. 02. 1986, bytom
Kecerovské Pekľany 333, 044 47 Kecerovce, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku možno nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Šafárikova 17,
048 01 Rožňava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 16.00 hod.. Žiadosť
o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo na tel.
čísle 0905158259.
JUDr. František Lukáč, správca

K036855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moró Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kecerovské Pekľany 333, 044 47 Kecerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/161/2020 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/161/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ZVEREJNENIE BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ MOŽNO SKLADAŤ KAUCIU
JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Patrik Moró, narodený 05. 02. 1986, bytom Kecerovské Pekľany
333, 044 47 Kecerovce, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
účinné popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu: SK1209000000000512127486, vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.
Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € 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.

JUDr. František Lukáč, správca

K036856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Vikartovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 797/24, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/165/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/165/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Marián Vikartovský, nar. 17.07.1965, bytom: Nová 797/24, 049 25
Dobšiná, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo
účtu: SK82 6500 0000 0000 2028 7010, vedený v Poštovej banke a.s..
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,00 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

v Košiciach, 04.05.2020
JUDr. Soňa Géciová, správca

K036857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Vikartovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 797/24, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/165/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/165/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Marián Vikartovský, nar. 17.07.1965, bytom: Nová 797/24, 049 25 Dobšiná (ďalej len "úpadca"), oznamujeme,
že Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/165/2020 zo dňa 23.04.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 82/2020
dňa 29.04.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Soňa Géciová,
Štúrova 44, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 30OdK/165/2020. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže yť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Marián Vikartovský, born on 17.07.1965, adress: Nová 797/24, 049 25
Dobšiná, Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Košice I, No. 30OdK/165/2020 dated on 23rd of April 2020 bankruptcy procedure
was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial
bulletin of Slovak republic No. 82/2020 on 29th of April 2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Soňa Géciová, Štúrova 44, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No. 30OdK/165/2020. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
puti nto the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not
alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange
rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National
Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by
the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.

V Košiciach, dňa 04.05.2020
JUDr. Soňa Géciová, správca/trustee

K036858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamrák Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Folkmar 332, 055 51 Veľký Folkmar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/166/2020 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/166/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka: Dalibor Hamrák, narodený: 30.11.1988, bytom: Veľký Folkmar 332, 055
51 Veľký Folkmar, podnikajúci pod obchodným menom: Dalibor Hamrák, s miestom podnikania: Veľký Folkmar
398, 055 51 Veľký Folkmar, IČO: 46207937, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I, pod sp. zn.
31OdK/166/2020, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie
správcu od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do správcovského spisu
si odporúčame vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu: pravo.lukac@gmail.com.
JUDr. Richard Lukáč, správca
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K036859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamrák Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Folkmar 332, 055 51 Veľký Folkmar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/166/2020 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/166/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka: Dalibor Hamrák, narodený: 30.11.1988, bytom: Veľký Folkmar 332, 055
51 Veľký Folkmar, podnikajúci pod obchodným menom: Dalibor Hamrák, s miestom podnikania: Veľký Folkmar
398, 055 51 Veľký Folkmar, IČO: 46207937, týmto 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 oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške
350,-- EUR a najviac vo výške 10 000,-- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.,
IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842, BIC SWIFT: GIBASKBX. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného
veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia suvedením čísla popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného
konania ako správy pre prijímateľa.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K036860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škopová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 587/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/60/2020 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/60/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 17.02.2020, sp. zn. 31OdK/60/2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Erika Škopová, narodená: 17.06.1984, bytom: Duklianska 587/7, 052 01 Spišská Nová Ves,
podnikajúca pod obchodným menom: Erika Škopová, s miestom podnikania: Duklianska 587/7, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 45459673 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.02.2013. Rovnakým uznesením bol
súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka JUDr. Richard Lukáč, správca, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu 1858).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha taktiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku. Súčasne v zmysle ustanovenia § 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 SR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
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S ohľadom na uvedené v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Erika Škopová, narodená: 17.06.1984, bytom: Duklianska 587/7, 052 01 Spišská
Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom: Erika Škopová, s miestom podnikania: Duklianska 587/7, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO: 45459673 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.02.2013, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka Erika Škopová,
narodená: 17.06.1984, bytom: Duklianska 587/7, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom:
Erika Škopová, s miestom podnikania: Duklianska 587/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45459673 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.02.2013, ex lege zrušuje.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K036861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ficko Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bidovce 207, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/75/2020 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/75/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 02.03.2020, sp. zn. 26OdK/75/2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Kamil Ficko, narodený: 07.01.1974, bytom: Bidovce 207, 044 45 Bidovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Kamil Ficko - AUTOTECH, s miestom podnikania: Bidovce 207, 044 45 Bidovce, IČO: 32
565 291. Rovnakým uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka JUDr. Richard
Lukáč, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu 1858).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha taktiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku. Súčasne v zmysle ustanovenia § 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 SR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
S ohľadom na uvedené v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Kamil Ficko, narodený: 07.01.1974, bytom: Bidovce 207, 044 45 Bidovce,
podnikajúci pod obchodným menom: Kamil Ficko - AUTOTECH, s miestom podnikania: Bidovce 207, 044 45
Bidovce, IČO: 32 565 291, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz
na majetok dlžníka Kamil Ficko, narodený: 07.01.1974, bytom: Bidovce 207, 044 45 Bidovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Kamil Ficko - AUTOTECH, s miestom podnikania: Bidovce 207, 044 45 Bidovce, IČO: 32
565 291, ex lege zrušuje.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K036862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csiszárová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 465 / 6, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/90/2020 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/90/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/90/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.03.2020, sp. zn. 31OdK/90/2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Nataša Csiszárová, narodená: 19.04.1995, bytom: Nám. oceliarov 465/6, 040 15 Košice Šaca, Slovenská republika. Rovnakým uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka
JUDr. Richard Lukáč, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu 1858).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha taktiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku. Súčasne v zmysle ustanovenia § 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 SR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
S ohľadom na uvedené v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Nataša Csiszárová, narodená: 19.04.1995, bytom: Nám. oceliarov 465/6, 040 15
Košice - Šaca, Slovenská republika, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa
konkurz na majetok dlžníka Nataša Csiszárová, narodená: 19.04.1995, bytom: Nám. oceliarov 465/6, 040 15
Košice - Šaca, Slovenská republika, ex lege zrušuje.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K036863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Pekárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2508/18, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/203/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/203/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Pekárik, nar. 25.05.1973, bytom
SNP 2508/18, 066 01 Humenné, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Pekárik, IČO: 52 512 835,
s miestom podnikania SNP 2508/18, 066 01 Humenné, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 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 môže veriteľ zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Pri kaucii
je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
Číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
2OdK/203/2020 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca
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K036864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Staňo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1779 / 46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/528/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/528/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriel Šoltés, S 1763, so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 071 01 Michalovce, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1763 správca dlžníka Jozef Staňo, narodený:
17.04.1977, bytom: Nad Laborcom 1779/46, 071 01 Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef
Staňo, s miestom podnikania: Nad Laborcom 1779/46, 071 01 Michalovce, IČO: 41 501 241, s pozastavenou
činnosťou, týmto v súlade s ust. § 167u ods.1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K036865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 2681/10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/156/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/156/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Ferenc, narodený: 28.12.1989, bytom:
Potočná 2681/10, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.:
30OdK/156/2020 S1701 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov,
v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915 281 007, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
spravcovska.kancelaria@gmail.com.

JUDr.
správca
zn. správcu: S 1701

konkurznej

Matúš Čepček
podstaty
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K036866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 2681/10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/156/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/156/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Martin Ferenc, narodený: 28.12.1989, bytom: Potočná 2681/10, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len
„Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30OdK/156/2020 zo dňa 23.04.2020,
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 82/2020, dňa 29.04.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na
majetok Dlžníka, zbavil Dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a za správcu ustanovil JUDr. Matúša Čepčeka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the trustee of the debtor: Martin Ferenc, born: 28.12.1989, address: Potočná 2681/10, 052 01 Spišská Nová
Ves, Slovakia (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court
Košice I, proc. no: 30OdK/156/2020 dated as of March 23rd, 2020 (published in the Commercial Gazette no.
82/2020 on 29.04.2020) the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate, the Debtor was
released from all debts, which can be satisfied in bankcruptcy only (par. 166a the BRA) in a range, in
which will not be satisfied in bankcruptcy and the truste JUDr. Matúš Čepček (hereinafter the “Trustee”)
was appointed.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku SR, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška
pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V
prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval
zabezpečovacie právo. Uvedené rovnako platí aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za
dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne
oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku SR.
Vzory
tlačív
prihlášok
sú
k
dispozícii
na
nasledujúcom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Pri
prihlasovaní
prihlášok
veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848
o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015.

According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditor
has a right to lodge his claim up to the moment when the information about preparing the schedule by the Trustee
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is published in the Commercial Bulletin. The claim has to be delivered to the office of Trustee in one counterpart
within the registration period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure. The application
must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about name and
surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the claim, ranking
of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests with legal
cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. The condition on which the claim is dependent
has to be stated in the registration form. Creditors with claims secured with securities shall file individual
application which includes specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal
reason of the arising of the security right. The creditor who has claim towards another person than the debtor,
shall be entitled to file the application, if the claim is secured by the security right related to the property of debtor.
Likewise as secured creditor shall lodge their claim a person who would be entitled to reservation of ownership
and would claim exclusion of property out of the schedule. Above stated applies same way on right of creditor
who rented property to the debtor for a fixed period with intention to transfer the ownership of the property on the
debtor. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the application of claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in the
application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the
reasons why the claim is not recorded in the account books. In case the creditor does not have a seat or an
address or a branch office in the Slovak Republic a representative for delivery with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and announced to the trustee otherwise the delivery will be executed through
Commercial report only.
Sample of the form can be found on the following link https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx. When lodging their claims creditors with the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. Správca nie je
povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights will
not be considered. The trustee does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or
incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original
application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.

JUDr. Matúš Čepček, správca / bankruptcy trustee
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K036867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 2681/10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/156/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/156/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

číslo konania: 30OdK/156/2020
JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov správca dlžníka Martin
Ferenc, narodený: 28.12.1989, bytom: Potočná 2681/10, 052 01 Spišská Nová Ves, podľa ust. § 167l ods. 5 a
§ 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK20 7500 0000 0040 2484 1056
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
s doplňujúcou poznámkou: Martin Ferenc - kaucia popretia pohľadávky 30OdK/156/2020

Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené
prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
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
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konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

___________________________
JUDr.
Správca
zn. správcu: S 1701

konkurznej

Matúš Čepček
podstaty

K036868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendzák Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 111, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1964
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/357/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/357/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Marián
Bendzák v konkurze, nar. 4. 8. 1964, 072 37 Sliepkovce 111 týmto zverejňuje oznam o zvolaní schôdze veriteľov
úpadcu na deň 25. 5. 2020 o 10.00 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA,
MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa
o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu správcu v konkurznom konaní
a 4. Záver. 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.
V Košiciach, dňa 4. 5. 2020
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

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

385

Obchodný vestník 87/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.05.2020

K036869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Kuru
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Cementár 338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisak
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/165/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/165/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka Adam Kuru, nar. 19.12.1978, bytom: Sídlisko Cementár 338/21,
044 02 Turňa nad Bodvou 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 0915 949 997, mail: sisak.spravca@gmail.com

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty

K036870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Kuru
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Cementár 338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisak
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/165/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/165/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka Adam Kuru, nar. 19.12.1978, bytom: Sídlisko Cementár 338/21,
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044 02 Turňa nad Bodvou 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 0915 949 997, mail: sisak.spravca@gmail.com

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty

K036871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galiniaková Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov _, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/34/2020 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/34/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Klaudia Galiniaková, narodená: 02.10.1983, bytom:
075 01 Trebišov, podnikajúca pod obchodným menom: Klaudia Galiniaková - STAV. PRÁCE, s miestom
podnikania: 1. mája 111/34, 076 03 Hraň, IČO: 47513926 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
13.10.2015, vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, podľa
ustanovenia §167v zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto
oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Klaudia Galiniaková, narodená: 02.10.1983, bytom: 075 01
Trebišov, podnikajúca pod obchodným menom: Klaudia Galiniaková - STAV. PRÁCE, s miestom podnikania: 1.
mája 111/34, 076 03 Hraň, IČO: 47513926 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.10.2015, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Klaudia
Galiniaková, narodená: 02.10.1983, bytom: 075 01 Trebišov, podnikajúca pod obchodným menom: Klaudia
Galiniaková - STAV. PRÁCE, s miestom podnikania: 1. mája 111/34, 076 03 Hraň, IČO: 47513926 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.10.2015, zrušuje.
JUDr. František Kočka, správca
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K036872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Loškárová Agáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1977/1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/160/2020 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/160/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Správca Mgr. Andrej Fekete, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1982, so sídlom
kancelárie Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, ako konkurzný správca dlžníka: Agáta Loškárová, narodená
09.12.1961, trvale bytom Severná 1977/1, 075 01 Trebišov, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou 32OdK/160/2020, týmto oznamuje, že
účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 26OdK/121/2020 S1982 v kancelárii správcu: Mgr. Andrej Fekete,
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 8:00 do 11:30 hod. a od
12:30 do 15:00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese
alebo telefonicky na tel. čísle: 0902 065 494 alebo e-mailom na spravca.andrej.fekete@gmail.com.
V Košiciach, dňa 04.05.2020
Mgr. Andrej Fekete
správca

K036873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Loškárová Agáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1977/1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/160/2020 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/160/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Andrej Fekete, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1982, so sídlom kancelárie
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, ako konkurzný správca dlžníka: Agáta Loškárová, narodená 09.12.1961,
trvale bytom Severná 1977/1, 075 01 Trebišov, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom
na Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou 32OdK/160/2020, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5
v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK30 8330 0000 0029 0178 9570
Variabilný symbol: 321602020
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350,- EUR a najviac 10 000,- EUR
Doplňujúce údaje (poznámka): Agáta Loškárová, kaucia popretia pohľadávky 32OdK/160/2020
V Bratislave, dňa 04.05.2020
Mgr. Andrej Fekete
správca

K036874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Loškárová Agáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1977/1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/160/2020 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/160/2020
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: Agáta
Loškárová, narodená 09.12.1961, trvale bytom Severná 1977/1, 075 01 Trebišov, Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/160/2020, zo dňa 24.04.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka a ustanovuje do funkcie správcu Mgr. Andreja Feketeho, so sídlom
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, značka správcu: S 1982.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the trustee of the
debtor: Agáta Loškárová, date of birth 09.12.1961, permanent address Severná 1977/1, 075 01 Trebišov, our
duty is to inform you that with the resolution of the District Court Košice I., proc. no: 32OdK/160/2020, dated on
24th April 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 01.05.2020. Týmto dňom súd vyhlásil
konkurz na úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I became valid on 01st of May 2020. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Mgr.
Andrej Fekete, so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Mgr. Andrej Fekete,
trustee, with its seat of the office Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.
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K036875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milhosť 73, 044 58 Milhosť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/125/2020 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/125/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca
úpadcu: Ladisav Horvát, nar.: 04.06. 1971, Milhosť 73, 044 58 Milhosť, SR, (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31 Odk/125/2020, zo dňa 01.04.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie vyšlo v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.68/2020, dňa 07.04.2020.
Dňom 08.04.2020 toto uznesenie nadobudlo v súlade s § 167e ods. 3 v spojení s § 199 ods. 1, 4, 9 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) právoplatnosť a ku rovnakému dňu
tak bol na úpadcu vyhlásený konkurz.
V zmysle ZKR sú veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť ,svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu JUDr. Juraj Gavalčin na adrese: Platanová 5, 040 01
Košice, Slovenská republika, ku konaniu pod sp. zn. 31Odk/125/2020. 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 zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
1. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
2. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
3. právny dôvod vzniku pohľadávky,
4. poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
5. celková suma pohľadávky,
6. podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Zabezpečený veriteľ sa prihlásiť nemusí, v takomto prípade však svoju pohľadávku môže uspokojiť iba z majetku,
ku ktorému má zabezpečovacie právo. Ak sa však prihlási, pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s
podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik
podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a
zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). Ak je pohľadávka uplatnená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja
listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie,
či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje
(§ 29 ods. 6 ZKR).
Nepeňažná pohľadávka sa v konkurze podľa 4. Časti ZKR považuje za oddlžením nedotknutú pohľadávku, preto
sa neprihlasuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, Ladisav Horvát, born on 04.06.1971, place of residence: Milhosť 73, 044 58
Milhosť, SR, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Košice I, No. 31Odk/125/2020 dated on 01.04.2020 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 68/2020 on 07.04.2020. The bankruptcy procedure was declared as of the nex day, 08.04.2020.
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 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. Juraj Gavalčin, Platanová 5, 040 01
Košice, Slovak republic, to the No. 31Odk/125/2020. 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 registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
1. name, surname and residence or name and seat of the creditor,
2. name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
3. legal reason of the establishment of the claim,
4. order of satisfying the claim from the general property,
5. total sum of the claim, 6. signature (§ 29 sec. 1 BRA)
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Assured creditor does not have to file an aplication, but in this case his claim can only be satisfied by the property
he has assuring right to. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum,
type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of
conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which
the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 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. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is
the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his
assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the
bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in
this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against
property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). Non-monetary claims are not
disturbed by debt elimination.
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court
will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended
(§ 30 sec. 2 BRA).The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias
towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and
to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts
about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In
the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded
and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which
does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the mater will not be
submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure).This notice refers to the creditors who have their
domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the
European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015.
JUDr. Juraj Gavalčin – správca /trustee
Oznam o insolvenčnom konaní
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca
úpadcu: Ladisav Horvát, nar.: 04.06. 1971, Milhosť 73, 044 58 Milhosť, SR, (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že
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uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31 Odk/125/2020, zo dňa 01.04.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie vyšlo v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.68/2020, dňa 07.04.2020.
Dňom 08.04.2020 toto uznesenie nadobudlo v súlade s § 167e ods. 3 v spojení s § 199 ods. 1, 4, 9 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) právoplatnosť a ku rovnakému dňu
tak bol na úpadcu vyhlásený konkurz.
V zmysle ZKR sú veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť ,svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu JUDr. Juraj Gavalčin na adrese: Platanová 5, 040 01
Košice, Slovenská republika, ku konaniu pod sp. zn. 31Odk/125/2020. 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 zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
1. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
2. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
3. právny dôvod vzniku pohľadávky,
4. poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
5. celková suma pohľadávky,
6. podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Zabezpečený veriteľ sa prihlásiť nemusí, v takomto prípade však svoju pohľadávku môže uspokojiť iba z majetku,
ku ktorému má zabezpečovacie právo. Ak sa však prihlási, pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s
podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik
podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a
zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja
listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie,
či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje
(§ 29 ods. 6 ZKR).
Nepeňažná pohľadávka sa v konkurze podľa 4. Časti ZKR považuje za oddlžením nedotknutú pohľadávku, preto
sa neprihlasuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, Ladisav Horvát, born on 04.06.1971, place of residence: Milhosť 73, 044 58
Milhosť, SR, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Košice I, No. 31Odk/125/2020 dated on 01.04.2020 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 68/2020 on 07.04.2020. The bankruptcy procedure was declared as of the nex day, 08.04.2020.
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 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. Juraj Gavalčin, Platanová 5, 040 01
Košice, Slovak republic, to the No. 31Odk/125/2020. 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 registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
1. name, surname and residence or name and seat of the creditor,
2. name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
3. legal reason of the establishment of the claim,
4. order of satisfying the claim from the general property,
5. total sum of the claim, 6. signature (§ 29 sec. 1 BRA)
Assured creditor does not have to file an aplication, but in this case his claim can only be satisfied by the property
he has assuring right to. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum,
type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of
conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which
the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 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. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is
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the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his
assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the
bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in
this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against
property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). Non-monetary claims are not
disturbed by debt elimination.
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court
will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended
(§ 30 sec. 2 BRA).The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias
towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and
to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts
about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In
the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded
and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which
does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the mater will not be
submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure).This notice refers to the creditors who have their
domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the
European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015.
JUDr. Juraj Gavalčin – správca /trustee

K036876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMAX - X, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 13, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/49/2014 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/49/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadcu VAMAX-X, s.r.o. v
konkurze, sídlom 13, 055 62 Prakovce, IČO: 36 601 764, týmto v súlade s ust. § 28 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“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovnú pohľadávku veriteľa uplatnenú prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
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Veriteľ
Obec Budča, Lhenická 33, 962 33 Budča

Poradie
Iná pohľadávka

Celková suma
947,80 €

Deň vydania: 07.05.2020
Dátum doručenia
27.04.2020

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
V Košiciach, dňa 4. mája 2020
JUDr. Milan Okajček, správca

K036877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Kuru
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Cementár 338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisak
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/165/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/165/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
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(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:Adam Kuru, nar. 19.12.1978, bytom Sídlisko Cementár 338/21, 044 02 Turňa nad
Bodvou, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
26OdK/165/2020 zo dňa 24.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a Ing. Andrea Sisák, so sídlom
správcovskej kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1978, Slovenská republika, bola ustanovená
do funkcie správcu podstaty. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 83/2020
zo 30.04.2020.
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. 26OdK/165/2020 from April 24, 2020,
bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets: Adam Kuru, date of birth: December 19,
1978, domicile: Sídlisko Cementár 338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovak republic (hereinafter only
„the Bankrupt“) and Ing. Andrea Sisák, office seat: Mlynská 27, 040 01 Košice, mark number: S1978,
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. 83/2020 from April 30,
2020.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 02.05.2020.
Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on May 2 , 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).
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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
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
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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
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,
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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
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
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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 – Ing. Andrea Sisák, 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) – Ing. Andrea
Sisák, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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creditor shall be considered; the creditor, however, cannot exercise his/her voting rights. The entry of
such a claim into the administrator´s list of receivables will be published in the Commercial Bulletin,
indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same
legal effects such as the exercise of the right to a court. (Section 167l (3) of the BRA).

17. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
17. This notice refers to the foreign creditors who have their habitual residence, domicile or registered
seat in other EU member state than in the Slovak Republic, according to the Article 54 of the Regulation
(EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th of May 2015 on insolvency
proceedings.
Ing. Andrea Sisák, správca podstaty
Ing. Andrea Sisák, bankruptcy-trustee

K036878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Kuru
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Cementár 338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisak
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/165/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/165/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Ing Andrea Sisak správca podstaty dlžníka - Adam Kuru, nar. 19.12.1978, bytom Sídlisko Cementár 338/21,
044 02 Turňa nad Bodvou , oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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26OdK/165/2020 v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu IBAN: SK56
0900 0000 0051 6963 6402

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 eur a najviac 10 000 eur.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty

K036879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrejčo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krišovská Liesková 0, 079 01 Krišovská Liesková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/105/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/105/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Stanislav Praskai, správca dlžníka Peter Ondrejčo, narodený: 07.03.1958, bytom: 079 01 Krišovská Liesková
oznamuje veriteľom dlžníka a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do
12.00 hod. a od 13.00 hod. – do 15.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne v kancelárii správcu alebo
e-mailom na spravca@praskai.sk.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulišin Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starozagorská 37, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/69/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/69/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Stanislav Praskai, správca dlžníka Ján Mikulišin, narodený: 03.12.1963, bytom: Starozagorská 37, 040 23
Košice oznamuje veriteľom dlžníka a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do
12.00 hod. a od 13.00 hod. – do 15.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne v kancelárii správcu alebo
e-mailom na spravca@praskai.sk.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K036881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubela Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 523 / 2, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/138/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/138/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Stanislav Praskai, správca dlžníka Ing. Tomáš Kubela, narodený: 07.11.1969, bytom: Orgovánová 532/2,
040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Tomáš Kubela - AVM AUTODIELY, s miestom
podnikania: Orgovánová 2, 040 11 Košice-Západ, IČO: 35475927 s ukončenou podnikateľskou činnosťou
oznamuje veriteľom dlžníka a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do
12.00 hod. a od 13.00 hod. – do 15.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne v kancelárii správcu alebo
e-mailom na spravca@praskai.sk.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K036882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Závodský Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za štadiónom 1268 / 2, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/164/2020 S1879
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26OdK/164/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Stanislav Praskai, správca dlžníka Ing. Martin Závodský, narodený: 15.06.1983, bytom: Za štadiónom
1268/2, 040 01 Košice oznamuje veriteľom dlžníka a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok
od 08.00 hod. – do 12.00 hod. a od 13.00 hod. – do 15.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne v kancelárii správcu alebo
e-mailom na spravca@praskai.sk.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K036883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hossa Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smižany ---, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1970
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/162/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/162/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Zdenko Hossa, narodený: 24.01.1970, bytom: 053 11
Smižany, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
správcu, telefonicky na tel. č.: 0903 400 629, e-mailom na adresu: office@spks.sk.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K036884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hossa Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smižany ---, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1970
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/162/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/162/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s. správca dlžníka: Zdenko Hossa, narodený: 24.01.1970, bytom: 053 11 Smižany,
v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN SK85 8330 0000 0026 0125
2704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K036885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokár Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 337, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/27/2020 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/27/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/27/2020 zo dňa 30. januára 2020 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ján Tokár, nar. 19. februára 1987, bytom Nacina Ves 337, 072 21 Nacina Ves, pričom ma
zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
JUDr. Milan Okajček, správca majetku Ján Tokár, nar. 19. februára 1987, bytom Nacina Ves 337, 072 21 Nacina
Ves, 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 (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou doručenou správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ
Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45684618

Por. č. Poradie
1
iná pohľadávka

Celková suma
344,90 €

Dátum doručenia
03.05.2020

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
V Košiciach, dňa 4. mája 2020
JUDr. Milan Okajček, správca

K036886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Vojtech Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 188 / 28, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/161/2020 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/161/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32OdK/161/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova č.1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Vojtech Šiška,
narodený: 11.11.1992, bytom: Školská 188/28, 076 43 Čierna nad Tisou, podnikajúci pod obchodným menom:
Vojtech Šiška - Centrum firiem, s miestom podnikania: Školská 188/28, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 52 670
147, s pozastavenou činnosťou, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod
– 12,00 hod. a 13,00 hod – 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel. 0904 648 556
JUDr. Jana Koľveková, správca

K036887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 188 / 28, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/161/2020 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/161/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Koľveková, správca dlžníka: Vojtech Šiška, narodený: 11.11.1992, bytom: Školská 188/28, 076 43
Čierna nad Tisou, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Šiška - Centrum firiem, s miestom podnikania:
Školská 188/28, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 52 670 147, s pozastavenou činnosťou, v zmysle § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie pohľadávky
popretej veriteľom je: SK19 8330 0000 0025 0139 8212, vedený vo Fio banke, a.s. Ako variabilný symbol je
potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 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.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K036888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 110 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 324 711
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2019
Druh podania:
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
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Areko Group, k.s., správca Úpadcu TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o., so sídlom Rastislavova 110, 040 01 Košice,
IČO: 31 324 711, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľných vecí, ktoré
boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty pod poradovými číslami 1 až 9636, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 156/2019 dňa 14.08.2019.
Podmienky verejného ponukového konania :
1. Všetky súpisové zložky majetku sú speňažované ako jeden súbor.
2. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou, pričom ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 100%
súpisovej hodnoty majetku.
3. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz TEMPUS AWT BAVARIA – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je
určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk.
4. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 300,- € a musí byť pripísaná na konkurzný účet č.
SK14 8330 0000 0023 0170 4887, ktorý je vedený vo Fio banka, a.s. záujemcami najneskôr posledný deň lehoty
na podávanie ponúk.
5. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať identifikáciu predmetu ponuky,
peňažnú sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej
ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
6. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.

JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
komplementár správcu

K036889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karel Stercz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 12, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/631/2019, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/631/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca dlžníka : Karel Stercz, narodený: 24.06.1961, bytom: Trieda SNP 12, 040 11
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Karel Stercz, s miestom podnikania : Trieda SNP 12, 040 11
Košice-západ, IČO :37 738 615, zastúpený : Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova
3 , 040 41 Košice oznamuje , že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená prihláška pohľadávky :
Generali Poisťovňa, a.s. so sídlom Lamačská cesta č. 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332 v celkovej sume
: 205,98.-€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Trebišove 04.05.2020
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K036890
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca dlžníka Mgr. Petra Bzíka, PhD., narodeného 16.07.1980, bytom Partizánska
6/9, 076 13 Byšta, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí, ktoré boli
zapísané do súpisu všeobecnej podstaty pod poradovými číslami 1 až 4., zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
44/2020 dňa 04.03.2020, a to:
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

4.

Smartfón LG
2015
K4 LTE

-opotrebovanie primerané veku

50,-

25.02.2020

do

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
konkurzu

Podmienky verejného ponukového konania :
1. Každá zo súpisových zložiek je speňažovaná samostatne.
2. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou, pričom ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 90%
súpisovej hodnoty majetku.
3. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Mgr. Peter Bzík, PhD. – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je
určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk.
4. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu: SK50 0900 0000 0051 2522 0501, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,,
záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať identifikáciu predmetu ponuky,
peňažnú sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej
ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K036891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulišin Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko KVP 0, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/69/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/69/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľné veci:
č. súpis.
Popis
zložky

1.

Rok
výroby

Osobný automobil
2010
Renault Thalia

Stav opotrebovanosti

Deň
zapísania
Súpisová
Dôvod
zapísania Podiel
majetku
do
hodnota v EUR
majetku do súpisu
úpadcu
podstaty

-najazdených 162000 km
-stav zodpovedá veku
800,- Eur
a najazdeným km

04.05.2020

Majetok patriaci dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia 1/1
konkurzu

K036892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belanský Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 723 / 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1960
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/450/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/450/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: Pavol Belanský, narodený: 01.09.1960, bytom: Československej armády 723/9, 045 01 Moldava
nad Bodvou, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice, sp. zn. 31OdK/450/2019, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.

K036893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Anton Racek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polárna 12, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/69/2020 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/69/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

A.Hnuteľný majetok
Súpisová zložka majetku číslo: 1
Podstata: všeobecná
popis: gaučová súprava
Rok nadobudnutia: 2010
Stav opotrebovanosti: použitý
Podiel: 1/1 v BSM
Súpisová hodnota : 350 EUR
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová zložka majetku číslo: 2
popis: soľné panely
Rok nadobudnutia: 2010
Stav opotrebovanosti: použité
Podiel: 1/1 v BSM
Súpisová hodnota : 500 EUR
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová zložka majetku číslo: 3
popis: skriňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Rok nadobudnutia: 2010
Stav opotrebovanosti: použité
Podiel: 1/1 v BSM
Súpisová hodnota : 150,-EUR
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu

B./ Pohľadávky z účtu alebo inej formy vkladu
Súpisová zložka č.1
Popis: deponované finančné prostriedky na účte Tatrabanka a.s.,č.účtu:SK52 1100 0000 0026 1057 4924
Súpisová hodnota majetku: 105,- EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 167h ods. 1 ZKR
JUDr.Jana Koľveková, správca

K036894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimčáková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdoba 149, 044 41 Sady nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1974
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/97/2020 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/97/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
·
·
·
·
·
·
·
·

Parcela reg. „E“ č. 237/1 – druh: orná pôda, výmera: 1047 m2, zapísaná: LV č. 253 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 4,22 €
Parcela reg. „E“ č. 283/1 – druh: orná pôda, výmera: 1749 m2, zapísaná: LV č. 253 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 7,04 €
Parcela reg. „E“ č. 327/1 – druh: orná pôda, výmera: 1286 m2, zapísaná: LV č. 253 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 5,18 €
Parcela reg. „E“ č. 385 – druh: orná pôda, výmera: 2284 m2, zapísaná: LV č. 253 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 9,20 €
Parcela reg. „E“ č. 729/1 – druh: orná pôda, výmera: 298 m2, zapísaná: LV č. 254 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 1,20 €
Parcela reg. „E“ č. 729/2 – druh: orná pôda, výmera: 506 m2, zapísaná: LV č. 254 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 2,04 €
Parcela reg. „E“ č. 730 – druh: orná pôda, výmera: 957 m2, zapísaná: LV č. 254 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 3,85 €
Parcela reg. „E“ č. 820/2 – druh: orná pôda, výmera: 3228 m2, zapísaná: LV č. 443 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 13,00 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Parcela reg. „E“ č. 821/2 – druh: orná pôda, výmera: 770 m2, zapísaná: LV č. 443 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 3,10 €
Parcela reg. „E“ č. 822/2 – druh: orná pôda, výmera: 6859 m2, zapísaná: LV č. 443 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 27,63 €
Parcela reg. „E“ č. 339 – druh: orná pôda, výmera: 1384 m2, zapísaná: LV č. 444 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 5,57 €
Parcela reg. „E“ č. 420 – druh: orná pôda, výmera: 3548 m2, zapísaná: LV č. 444 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 14,29 €
Parcela reg. „E“ č. 426 – druh: orná pôda, výmera: 1352 m2, zapísaná: LV č. 444 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 5,45 €
Parcela reg. „E“ č. 487 – druh: orná pôda, výmera: 647 m2, zapísaná: LV č. 444 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 2,61 €
Parcela reg. „E“ č. 687 – druh: orná pôda, výmera: 902 m2, zapísaná: LV č. 444 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 3,63 €
Parcela reg. „E“ č. 688/1 – druh: orná pôda, výmera: 395 m2, zapísaná: LV č. 444 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 1,59 €
Parcela reg. „E“ č. 688/2 – druh: orná pôda, výmera: 505 m2, zapísaná: LV č. 444 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 2,03 €
Parcela reg. „E“ č. 787 – druh: orná pôda, výmera: 7301 m2, zapísaná: LV č. 445 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 29,41 €
Parcela reg. „E“ č. 788 – druh: orná pôda, výmera: 1312 m2, zapísaná: LV č. 445 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 5,28 €
Parcela reg. „E“ č. 789 – druh: orná pôda, výmera: 2519 m2, zapísaná: LV č. 445 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 10,15 €
Parcela reg. „E“ č. 237/2 – druh: orná pôda, výmera: 253 m2, zapísaná: LV č. 466 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 1,02 €
Parcela reg. „E“ č. 283/2 – druh: orná pôda, výmera: 71 m2, zapísaná: LV č. 466 k.ú. Janovík, obec:
Janovík, okres: Prešov, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/72, súpisová hodnota: 0,29 €

Súpisová hodnota SPOLU: 157,78 €.

K036895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrabeľ Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 220 / 8, 076 82 Veľká Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/152/2020 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/152/2020
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
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K036896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrabeľ Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 220 / 8, 076 82 Veľká Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/152/2020 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/152/2020
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
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