Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

K002439
Spisová značka: 32K/15/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Rosenbauer International AG, so sídlom Paschinger
Str. 90, 4060 Leonding, Rakúska republika, IČO: FN 78543 f, zastúpený: Eversheds Sutherland, advokátska
kancelária, s.r.o., so sídlom Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 659 746, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STRAŽAN s.r.o., so sídlom Púpavová 15, 841 04 Bratislava,
IČO: 35 816 708 takto
rozhodol

I.
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: STRAŽAN s.r.o., so sídlom Púpavová 15, 841 04
Bratislava, IČO: 35 816 708.
II.

Súd konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Ľuboš Janček, so sídlom kancelárie Dubová 3156/14,
900 25 Chorvátsky Grob, S 1214.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky podľa § 28 a 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na predpísanom tlačive v jednom rovnopise
správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
V.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, t. j. veriteľov, ktorí má svoj obvyklý pobyt,
bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a
orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VI.
Súd p o u č u j e účastníkov konkurzného konania, 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).
VII.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú správu týchto skutočnostiach.

Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu je dlžník oprávnený podať odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR, §19 ods. 2 ZKR) do
15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa § 125 CSP) na
Okresnom súde Bratislava I. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 ods. 1,2 Civilného
sporového poriadku ) 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).
2.

Rozhodnutie o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie môže na základe článku 5 Nariadenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.
3.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie konkurzu
bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd
návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne.
4.
Podľa § 28 ZKR: (1)Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou.(2)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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (3)Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže
byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (4)Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a
to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo neprihliada. (5)
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. (6) Doručenie prihlášky správcovi
má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (7)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. (8) 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.
5.
Podľa § 29 ZKR: (1) 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.(2)Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (3)V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (4)Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (5)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. (6)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. (7)K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (8)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. (9)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. (10) 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dlžníka.
6.
Podľa § 199 ods. 9 ZKR: Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia
alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v
Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
7.
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe vyhlášky MS 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 (www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk>). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 5.1.2021
JUDr. Lea Gubová, sudca
K002440
Spisová značka: 3K/10/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Milošovič,
nar. 30.04.1986, ul. Podháj 2913/7, Bratislava, správcom ktorého je: LawService Recovery, k.s., Tallerova 5, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S1731,
rozhodol
Súd odvoláva: LawService Recovery, k.s., Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, z
funkcie správcu úpadcu: Pavol Milošovič, nar. 30.04.1986, ul. Podháj 2913/7, Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.1.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K002441
Spisová značka: 3K/10/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Milošovič, nar. 30.04.1986, ul. Podháj 2913/7,
841 03 Bratislava, o oddlžení,
rozhodol
Dlžníka: Pavol Milošovič, nar. 30.04.1986, ul. Podháj 2913/7, 841 03 Bratislava, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.1.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K002442
Spisová značka: 33K/33/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SUN GROUP ŠPED s.r.o., Mliečany 5499, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 43 802 842, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Kassor International, s.r.o.,
so sídlom Malé námestie 18, 901 01 Malacky, IČO: 50 193 287,
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Kassor International, s.r.o., so sídlom Malé námestie 18, 901 01
Malacky, IČO: 50 193 287.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.1.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K002443
Spisová značka: 27K/47/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 27K/47/2020
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci navrhovateľa:- veriteľa Slovenská republika Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
O vyhláseníe konkurzu dlžníka : KALDERA GROUP s.r.o. , Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava IČO: 36 578 355
nariaďuje pojednávanie
na deň 10.03.2021 o 11.00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 101,
na ktoré sa predvoláva:
Dlžník: KALDERA GROUP s.r.o. , Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava IČO: 36 578 355
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Podľa § 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“): (1) Ak sa konkurzné konanie
začalo na návrh veriteľa, a)súd do 5 dní od začatia konkurzného konania1.odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis
návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä 1a.výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a
osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil 1aa.zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých
plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, 1ab.zoznam všetkých svojich bankových účtov s
prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, 1ac.informáciu o stave hotovosti v deň začatia
konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, 1ad.zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s
odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
1b.poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz,1.poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si
povinnosti v konkurze,2.určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov
označených v návrhu; predvolanie, ako aj upovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi
predvolanie doručí aj iným spôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od
začatia konkurzného konania, 3.vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia
konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania;
rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, b)súd rozhodne vo veci
vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dlžník
súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania, c)súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju
platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu súd
neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť; ak sa dlžník v lehote podľa odseku 1 písm. a) bodu 1
nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosť neosvedčil,d)a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu
pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie
ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote
podľa § 20 ods. 1 <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20200101>. (2)Proti rozhodnutiu, ktorým
sa konkurzné konanie končí, je účastník konkurzného konania oprávnený podať odvolanie. Proti rozhodnutiu o
vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník. (3)Odvolací súd rozhodne o odvolaní bez nariadenia
pojednávania do 45 dní od predloženia veci. Pre odvolací súd je rozhodujúci stav v čase rozhodnutia súdu prvého
stupňa. Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie, súd prvého stupňa
postupuje odo dňa vrátenia veci, ako by konkurzné konanie začalo.
Podľa § 196 ZKR: Ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na
začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení sa primerane použijú
ustanovenia Civilného sporového poriadku <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/> (ďalej aj
„CSP“).
Podľa § 197 ods. 1 ZKR: V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca. Pojednávanie súd nariaďuje
len vtedy, ak to pokladá za potrebné.
Podľa § 197 ods. 6 ZKR : V uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o
ich práve uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 197 ods. 9 ZKR: Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ktorý
je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli ku dňu, ktorý
predchádza o šesť mesiacov deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 12.01.2021

JUDr. Lea Gubová
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Barriová

Okresný súd Bratislava I dňa 12.1.2021
JUDr. Lea Gubová,
K002444
Spisová značka: 27K/47/2020
Spisová značka: 27K/47/2020
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava , Sevčenkova 32, 850 00
Bratislava IČO: 42 499 500 0011 proti dlžníkovi: KALDERA GROUP s.r.o., Záhradnícka 46, 821 01 Bratislava IČO:
36 578 355 o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KALDERA GROUP s.r.o., Záhradnícka 46, 821 01 Bratislava
IČO: 36 578 355
na deň: 10.03.2021
-------------------------------------------------

o 11.00

hod.

prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľov:
1. Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

V Bratislave dňa: 11.01.2021
Gubová

JUDr. Lea
Sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Barriová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.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
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Okresný súd Bratislava I dňa 12.1.2021
JUDr. Lea Gubová,
K002445
Spisová značka: 27K/46/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 27K/46/2020
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci navrhovateľa:- veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava , Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
O vyhláseníe konkurzu dlžníka : CAROLINE DEVELOPMENT s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 45 242 003
nariaďuje pojednávanie
na deň 17.03.2021 o 13.30 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 101,
na ktoré sa predvoláva:
Dlžník: CAROLINE DEVELOPMENT s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava IČO: 45 242 003
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Podľa § 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj "ZKR"): (1) Ak sa konkurzné konanie
začalo na návrh veriteľa, a)súd do 5 dní od začatia konkurzného konania1.odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis
návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä 1a.výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a
osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil 1aa.zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých
plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, 1ab.zoznam všetkých svojich bankových účtov s
prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, 1ac.informáciu o stave hotovosti v deň začatia
konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, 1ad.zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s
odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
1b.poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz,1.poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si
povinnosti v konkurze,2.určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov
označených v návrhu; predvolanie, ako aj upovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi
predvolanie doručí aj iným spôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od
začatia konkurzného konania, 3.vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia
konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania;
rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, b)súd rozhodne vo veci
vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dlžník
súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania, c)súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju
platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu súd
neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť; ak sa dlžník v lehote podľa odseku 1 písm. a) bodu 1
nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosť neosvedčil,d)a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu
pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie
ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote
podľa § 20 ods. 1. (2)Proti rozhodnutiu, ktorým sa konkurzné konanie končí, je účastník konkurzného konania
oprávnený podať odvolanie. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník. (3)
Odvolací súd rozhodne o odvolaní bez nariadenia pojednávania do 45 dní od predloženia veci. Pre odvolací súd je
rozhodujúci stav v čase rozhodnutia súdu prvého stupňa. Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zruší a
vec mu vráti na ďalšie konanie, súd prvého stupňa postupuje odo dňa vrátenia veci, ako by konkurzné konanie
začalo.
Podľa § 196 ZKR: Ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na
začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení sa primerane použijú
ustanovenia Civilného sporového poriadku (ďalej aj "CSP").
Podľa § 197 ods. 1 ZKR: V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca. Pojednávanie súd nariaďuje
len vtedy, ak to pokladá za potrebné.
Podľa § 197 ods. 6 ZKR : V uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o
ich práve uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Podľa § 197 ods. 9 ZKR: Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ktorý
je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli ku dňu, ktorý
predchádza o šesť mesiacov deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 12.01.2021

JUDr. Lea Gubová
sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Za správnosť vyhotovenia: Barriová

Okresný súd Bratislava I dňa 12.1.2021
JUDr. Lea Gubová,
K002446
Spisová značka: 27K/46/2020
Spisová značka: 27K/46//2020
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava , Sevčenkova 32, 850 00
Bratislava IČO: 42 499 500 0011 proti dlžníkovi: CAROLINE DEVELOPMENT s.r.o, Karpatské námestie 10A, 831 06
Bratislava IČO: 45 242 003 vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka CAROLINE DEVELOPMENT s.r.o, Karpatské
námestie 10A, 831 06 Bratislava IČO: 45 242 003
na deň: 17.03.2021
-------------------------------------------------

o 13.30

hod.

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľov:
1. Sociálna poisťovňa a.s., ul 29. augusta č. 8, 811 08 Bratislava

V Bratislave dňa: 12.01.2021
Gubová

JUDr. Lea
Sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Barriová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 12.1.2021
JUDr. Lea Gubová,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K002447
Spisová značka: 27K/48/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 27K/48/2020
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci navrhovateľa:- veriteľa Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
O vyhláseníe konkurzu dlžníka : CP C-A.R.S. s.r.o. , Bratislavská 63, 903 01 Senec IČO:: 46 226 591
nariaďuje pojednávanie
na deň

12.03.2021 o 11.00 hod.

na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 101,
na ktoré sa predvoláva:
Dlžník: CP C-A.R.S. s.r.o. , Bratislavská 63, 903 01 Senec IČO:: 46 226 591
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Podľa § 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“): (1) Ak sa konkurzné konanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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začalo na návrh veriteľa, a)súd do 5 dní od začatia konkurzného konania1.odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis
návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä 1a.výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a
osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil 1aa.zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých
plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, 1ab.zoznam všetkých svojich bankových účtov s
prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, 1ac.informáciu o stave hotovosti v deň začatia
konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, 1ad.zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s
odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
1b.poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz,1.poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si
povinnosti v konkurze,2.určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov
označených v návrhu; predvolanie, ako aj upovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi
predvolanie doručí aj iným spôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od
začatia konkurzného konania, 3.vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia
konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania;
rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, b)súd rozhodne vo veci
vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dlžník
súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania, c)súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju
platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu súd
neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť; ak sa dlžník v lehote podľa odseku 1 písm. a) bodu 1
nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosť neosvedčil,d)a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu
pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie
ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote
podľa § 20 ods. 1 <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20200101>. (2)Proti rozhodnutiu, ktorým
sa konkurzné konanie končí, je účastník konkurzného konania oprávnený podať odvolanie. Proti rozhodnutiu o
vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník. (3)Odvolací súd rozhodne o odvolaní bez nariadenia
pojednávania do 45 dní od predloženia veci. Pre odvolací súd je rozhodujúci stav v čase rozhodnutia súdu prvého
stupňa. Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie, súd prvého stupňa
postupuje odo dňa vrátenia veci, ako by konkurzné konanie začalo.
Podľa § 196 ZKR: Ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na
začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení sa primerane použijú
ustanovenia Civilného sporového poriadku <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/> (ďalej aj
„CSP“).
Podľa § 197 ods. 1 ZKR: V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca. Pojednávanie súd nariaďuje
len vtedy, ak to pokladá za potrebné.
Podľa § 197 ods. 6 ZKR : V uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o
ich práve uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Podľa § 197 ods. 9 ZKR: Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ktorý
je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli ku dňu, ktorý
predchádza o šesť mesiacov deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 12.01.2021

JUDr. Lea Gubová
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Barriová

Okresný súd Bratislava I dňa 12.1.2021
JUDr. Lea Gubová,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002448
Spisová značka: 27K/48/2020
Spisová značka: 27K/48//2020
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava , Sevčenkova 32, 850 00
Bratislava IČO: 42 499 500 0011 proti dlžníkovi: CP C-A.R.S. Bratislavská 63, 903 01 Senec IČO: 46 226 591
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
CP C-A.R.S. Bratislavská 63, 903 01 Senec IČO: 46 226 591
na deň: 12.03.2021
-------------------------------------------------

o 11.00

hod.

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľov:
1. Sociálna poisťovňa a.s., ul 29. augusta č. 8, 811 08 Bratislava

V Bratislave dňa: 12.01.2021
Gubová

JUDr. Lea
Sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Barriová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 12.1.2021
JUDr. Lea Gubová,
K002449
Spisová značka: 5OdK/533/2019

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Ing. Rudolf Šmondrk, nar. 15. 03. 1944,
trvale bytom Janova Lehota 68, 966 24 Janova Lehota, ktorého správcom konkurznej podstaty je JUSTICIA
Recovery, k.s., so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 253 483, značka správcu S1699, takto

rozhodol
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/533/2019 zo dňa 23.05.2019, tak, že: v
záhlaví, v I. časti výroku a v odôvodnení uznesenia sa označenie dlžníka „Ing. Rudolf Šmondrk, nar. 15. 03. 1944,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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trvale bytom Janova Lehota 68, 966 24 Janova Lehota“ nahrádza nasledovným znením: „Ing. Rudolf Šmondrk, nar.
15. 09. 1944, trvale bytom Janova Lehota 68, 966 24 Janova Lehota“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustné podať
sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia sťažnosti v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť
dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení. V prípade
zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.1.2021
JUDr. Michaela Kútiková, vyšší súdny úradník
K002450
Spisová značka: 4OdK/550/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Marian Pókoš, nar. 24.12.1969, trvale
bytom 974 01 Banská Bystrica, ktorého správcom konkurznej podstaty je KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1568, takto
rozhodol

Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/550/2020 zo dňa 08.12.2020, tak, že: v
záhlaví, v I. časti výroku a v odôvodnení uznesenia sa označenie dlžníka: „Marian Pókoš, nar. 24.12.1969, trvale
bytom 974 01 Banská Bystrica“ nahrádza nasledovným znením: „: Marian Pókoš, nar. 25.12.1969, trvale bytom 974
01 Banská Bystrica“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustné podať
sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia sťažnosti v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť
dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení. V prípade
zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.1.2021
JUDr. Michaela Kútiková, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002451
Spisová značka: 5OdK/543/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Bartoš, nar. 03.12.1990, trvale bytom 974
01 Banská Bystrica, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 , Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o späťvzatí návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol

I.

Súd konanie zastavuje.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
Eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 1675, rok 2020, číslo účtovného dokladu 52.XI.2020.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 Eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 1675, rok
2020, číslo účtovného dokladu 52.XI.2020, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné podať odvolanie (§ 198 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K002452
Spisová značka: 26K/76/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SABEX s.r.o., so sídlom Košická 18, 044
14 Čaňa, IČO: 36 608 572, o výkone dohľadu súdom nad činnosťou správcu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu : JUDr. Oľga Kmeťová, Csc., so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, zn.
správcu: S762:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 45 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 11.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K002453
Spisová značka: 26K/3/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GALLARD s. r. o. v konkurze, so sídlom:
Južná trieda 123/A, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 35 770 431, o výkone dohľadu súdom nad činnosťou
správcu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu : JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie Hrnčiarska 3, 040 01 Košice, zn. správcu:
S971:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 45 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
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pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K002454
Spisová značka: 26K/13/2020

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: COLMONT, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (do 09.06.2020 so sídlom Okružná 203/16, 076 64
Zemplínska Teplica), IČO: 46 093 681, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Matúš Kanis, bytom Brnianska 27, 811
04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, korešpondenčná adresa: Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, o návrhu
predbežného správcu na predlženie lehoty na podanie záverečnej správy predbežného správcu takto

rozhodol
P r e d l ž u je lehotu na podanie záverečnej správy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15
kalendárnych dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 11.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K002455
Spisová značka: 26K/17/2020

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Firati, s. r. o. v likvidácii, so sídlom: Ipeľská
14, 040 11 Košice, IČO: 47 352 345, v mene ktorého koná likvidátor: Marek Tomko, bytom Ipeľská 14, 040 11 Košice
- mestská časť Západ, zast.: JUDr. Michael Medviď, advokát so sídlom Wurmova 1131/4, 040 23 Košice - mestská
časť Sídlisko KVP o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Firati, s. r. o. v likvidácii, so sídlom: Ipeľská 14, 040 11
Košice, IČO: 47 352 345.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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.
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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 (§14 ZKR),
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.
Ak ZKR neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa ZKR doručujú ich zverejnením v
Obchodnom vestníku. Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa ZKR zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely ZKR za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 1 a 9 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 11.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K002456
Spisová značka: 31K/4/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: PROVEN s.r.o., so sídlom: Bajkalská 9/A, 831 04
Bratislava, IČO: 36 781 797, uznesením č.k. 31K/4/2017-291 zo dňa 15.10.2020 zrušil konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.11.2020.

Okresný súd Košice I dňa 23.11.2020
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K002457
Spisová značka: 31K/9/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Jazerná 1, 040
12 Košice, IČO: 36 182 591, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.
Nepriznáva odvolanému predbežnému správcovi: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 80,
052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S895, odmenu.
II.
Nepriznáva odvolanému predbežnému správcovi: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 80,
052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S895, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
III.
Priznáva predbežnému správcovi: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1455, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR.
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IV.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť k rukám predbežného správcu: IKORE, k.s., so
sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu: S1455 paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-22/2020, do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 12.1.2021
JUDr. Július Tóth, sudca
K002458
Spisová značka: 31OdK/299/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Ladislav Pokuta, narodený: 02.04.1972, bytom: Žehra 167, 053
61 Žehra, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
I.
61 Žehra.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Pokuta, narodený: 02.04.1972, bytom: Žehra 167, 053

II.
Zbavuje dlžníka: Ladislav Pokuta, narodený: 02.04.1972, bytom: Žehra 167, 053 61 Žehra, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Vladimír Besler, so sídlom kancelárie: Agátova 6, 07501 Trebišov,
zn. správcu: S1516.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Vladimír Besler, so sídlom kancelárie: Agátova 6, 07501
Trebišov, zn. správcu: S1516; 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. D14-1218/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Vladimír Besler, so sídlom kancelárie: Agátova 6, 07501 Trebišov, zn. správcu: S1516; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. 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). (§
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166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
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)
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14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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)
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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 12.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K002459
Spisová značka: 31OdK/350/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Alena Čonková, narodená: 31.07.1986, bytom: Tkáčska 2722/ 6,
052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Alena Čonková - MS - STAVBY.EU s miestom
podnikania: Tkáčska 2722/ 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43 349 111 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 07.11.2017, 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: Alena Čonková, narodená: 31.07.1986, bytom: Tkáčska 2722/
6, 052 01 Spišská Nová Ves.
II.
Zbavuje dlžníka: Alena Čonková, narodená: 31.07.1986, bytom: Tkáčska 2722/ 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, 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: Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie: Pri prachárni 7, 040 11
Košice, zn. správcu: S1734.
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.
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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: Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie: Pri prachárni 7, 040 11
Košice, zn. správcu: S1734; 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. D14-1435/2020 na účet správcu
podstaty: Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie: Pri prachárni 7, 040 11 Košice, zn. správcu: S1734; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. 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
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bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
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)
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13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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
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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 12.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K002460
Spisová značka: 31OdK/370/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Ing. Marcel Paľovčík, narodený: 21.03.1971, bytom: Okružná
1297/ 54, 071 01 Michalovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, 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: Ing. Marcel Paľovčík, narodený: 21.03.1971, bytom: Okružná
1297/ 54, 071 01 Michalovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Ing. Marcel Paľovčík, narodený: 21.03.1971, bytom: Okružná 1297/ 54, 071 01
Michalovce, 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: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752; 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. D14-1518/2020 na účet správcu
podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1752; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. 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
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% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
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
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všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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
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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 12.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K002461
Spisová značka: 30OdK/388/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Magdaléna Hrubjáková, narodená: 13.06.1976, bytom: 071 01
Michalovce, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-1592/2020 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 11.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K002462
Spisová značka: 30OdK/389/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Nadežda Balogová, narodená: 21.02.1976, bytom: Staničná
ulica 135/ 70, 076 15 Veľaty, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
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rozhodol
I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-1593/2020 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 11.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K002463
Spisová značka: 28K/3/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľov - dlžníkov: 1/ Ján Sakala, s miestom podnikania 094 35 Hlinné 291,
IČO: 33 269 092, 2/ STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 137, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 31 709 281, 3/ IZOMETRIC s.r.o., so sídlom Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50 336 495,
všetci zastúpení: JUDr. Miroslav Pilát, advokát so sídlom Komenského 33, 094 31 Hanušovce nad Topľou, o návrhu
veriteľov na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: UNI - MONT, montážne práce s.r.o. so sídlom Farská 1339/44, 949 01
Nitra, IČO: 44 525 346, o žiadosti predbežného správcu na predlženie lehoty, takto
rozhodol
P r e d l ž u j e predbežnému správcovi JUDr. Tomášovi Timoranskému, so sídlom kancelárie správcu Pribinova 9,
940 02 Nové Zámky lehotu na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15 dní.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.1.2021
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K002464
Spisová značka: 28K/7/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci dlžníka: Oya s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. Biskupa Királya 1097/2, 945 01
Komárno, IČO: 50 134 761, na návrh likvidátora Mgr. Barbora Gašparovičová, so sídlom Štúrova 22, 949 01 Nitra, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Oya s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. Biskupa Királya 1097/2, 945 01
Komárno, IČO: 50 134 761, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie na dlžníka: Oya s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. Biskupa Királya 1097/2, 945 01
Komárno, IČO: 50 134 761.
Poučenie:
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 12.1.2021
JUDr. Monika Kublová, sudca
K002465
Spisová značka: 23OdK/296/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Peter Cseres, nar. 28.04.1967, bytom Komenského 2, 940
66 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Cseres RS - AUTO, s miestom podnikania Komenského
1228/2, 940 66 Nové Zámky, IČO: 41 760 352, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.08.2011,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária
CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Návrh navrhovateľa zo dňa 28.12.2020, na vyhlásenie konkurzu na dlžníka Peter Cseres, nar.
28.04.1967, bytom Komenského 2, 940 66 Nové Zámky, o d m i e t a.
II.
V r a c i a zložiteľovi Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,- eur.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby zložiteľovi Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, vrátila preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur zaplatený dňa
31.12.2020 na účet súdnych preddavkov a vedený pod položkou D14 - 1912/2020 po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Nitra dňa 12.1.2021
JUDr. Monika Kublová, sudca
K002466
Spisová značka: 28OdS/5/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Karol Burian, nar. 17.04.1980, bytom Bátorove Kosihy 433,
946 34 Bátorove Kosihy, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Karol Burian, s miestom podnikania
Bátorove Kosihy 433, 946 34 Bátorove Kosihy, IČO: 46 657 509, právne zastúpený: JUDr. Gabriela Škodáčková,
advokát so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, IČO: 46 657 509, o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom, takto
rozhodol
I.
Poskytuje dlžníkovi Karol Burian, nar. 17.04.1980, bytom Bátorove Kosihy 433, 946 34 Bátorove
Kosihy, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Karol Burian, s miestom podnikania Bátorove Kosihy
433, 946 34 Bátorove Kosihy, IČO: 46 657 509, ochranu pred veriteľmi.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie: Za Humnami 44, 949 01 Nitra, zn.
správcu 1789.
IV.
Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,00 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia
výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o začatí insolvenčného konania
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.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa
bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168b ods. 1 ZoKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe (§ 168b
ods. 2 ZoKR).
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZoKR).
Ak dlžník ani do siedmych dní od doručenia výzvy správcu nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania, správca to oznámi v Obchodnom vestníku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 veta druhá a tretia ZoKR).
Ak ZoKR 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 ZoKR).
Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd
konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZoKR).
Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. (§ 171c ods.
2 ZoKR).
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 ZoKR).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Nitra dňa 12.1.2021
JUDr. Monika Kublová, sudca
K002467
Spisová značka: 2K/76/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Slavomír Trenčan, nar.
05.04.1977, bytom Hrnčiarska 1702/6, 066 01 Humenné, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom
kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu správcu, takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník z
funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002468
Spisová značka: 2K/5/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIJOFEL plus s.r.o. v konkurze, so
sídlom 182/1 Bartošovce 086 42, IČO: 45 988 919, správcom ktorého je: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie
Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002469
Spisová značka: 2K/16/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CONTY, s.r.o., so sídlom Sabinovská 7/5050, Prešov 080
01, IČO: 45 432 244, právne zastúpený: WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O., so sídlom Dolná 6,
Banská Bystrica 974 01, IČO: 47 257 164, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, o odmene
predbežného správcu, takto
rozhodol
priznáva Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, IČO: 42336635, za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 1.500,- Eur, ktorá mu bude po právoplatnosti tohto uznesenia
vyplatená z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 23.09.2020 na účet
tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 21/2020.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 ods. 1 zákona č. 160/2016 Z. z. Civilný sporový poriadok, v odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 12.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002470
Spisová značka: 2K/24/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RECYCENTRUM, a.s., so sídlom
Študentská 4154/50, Snina 069 01, IČO: 36767182, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: RECYCENTRUM, a.s., so sídlom Študentská 4154/50, Snina
069 01, IČO: 36767182,
II.
51638932,

ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Weberova 2, Prešov 080 01, IČO:

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. 2K/24/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný
na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 12.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002471
Spisová značka: 40K/5/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi DUNAJINTERTRANS s.r.o. so
sídlom Na Chmeľnici 1727/18, 972 01 Bojnice, IČO 47 003 022, ktorého predbežným správcom je Ing. Katarína
Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu S1864, o odmene a výdavkoch
predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi Ing. Katarína Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu
S1864 sa priznáva paušálna náhrada výdavkov vo výške 1 500,- eur.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
predbežnému správcovi Ing. Katarína Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu
S1864, priznanú odmenu vo výške 1 500,- eur a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 20/2020.
Poučenie:

Okresný súd Trenčín dňa 11.1.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002472
Spisová značka: 36OdK/386/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Beblavá, narodená 07.09.1978, trvale bytom Sídl.
M. Corvina 1032/45, 932 01 Veľký Meder, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Silvia Beblavá, narodená 07.09.1978, trvale bytom Sídl. M.
Corvina 1032/45, 932 01 Veľký Meder.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica,
IČO: 34 048 529, značka správcu: S1263.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
05.01.2021, vedený pod položkou registra 1/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K002473
Spisová značka: 26OdK/116/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Sučanský, narodený 28.07.1969, trvale bytom Čsl.
armády 1020/20, 927 01 Šaľa, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štúrova 22, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Sučanský, narodený 28.07.1969, trvale bytom Čsl.
armády 1020/20, 927 01 Šaľa.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava,
IČO: 42 155 118, značka správcu: S1398.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
05.01.2021, vedený pod položkou registra 2/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.01.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K002474
Spisová značka: 2OdK/206/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Franko, nar. 03.01.1958, trvale bytom 038 04
Bystrička, korešpondenčná adresa: Bystrička 503, 038 04 Bystrička, do 15.12.2008 podnikajúci pod obchodným
menom Vladimír Franko NICOL, s miestom podnikania M.Galandu 6/9, 03601 Martin, IČO 17853664, zastúpeného:
Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O.
Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Bystrička.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Franko, nar. 03.01.1958, trvale bytom 038 04

II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica,
značka správcu: S1641.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020 vedený pod položkou registra 1056/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

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

Okresný súd Žilina dňa 11.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K002475
Spisová značka: 2OdK/205/2020

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Piaček, nar. 01.04.1974, trvale bytom 026 01 Dolný
Kubín, do 07.01.2000, korešpondenčná adresa: Okružná 2060/10-87, 02601 Dolný Kubín, podnikajúci pod
obchodným menom Peter Piaček, s miestom podnikania Okružná 2060/10, 02601 Dolný Kubín, IČO: 35080043,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Kubín.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Piaček, nar. 01.04.1974, trvale bytom 026 01 Dolný

II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, značka
správcu: S1546, IČO: 40 760 111.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020 vedený pod položkou registra 1047/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 11.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K002476
Spisová značka: 2OdK/204/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Hargaš, nar. 23.04.1982, trvale bytom Okružná
106/55, 022 04 Čadca, do 04.10.2019, podnikajúci pod obchodným menom Peter Hargaš, s miestom podnikania
Okružná 106/55, 02204 Čadca, IČO: 44282648, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka
konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Hargaš, nar. 23.04.1982, trvale bytom Okružná 106/55,
022 04 Čadca.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina,
IČO: 48 049 000, značka správcu: S1279.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
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konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020 vedený pod položkou registra 1043/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
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naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 11.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K002477
Spisová značka: 2K/5/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Gastro Sport s.r.o., so sídlom
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina, IČO: 50 428 993, zastúpeného HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s. r.
o., so sídlom Prielohy 1012/1C, 010 07Žilina, IČO: 47 249 722, v časti o žiadosti predbežného správcu: I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 ,
takto
rozhodol
P r e d l ž u j e predbežnému správcovi lehotu na podanie záverečnej správy do 19.01.2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 12.1.2021
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
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K002478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reindlová Rozália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 246/10, 900 42 Dunajská Lužná - Nové Košariská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/34/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/34/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej položky
majetku

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová hodnota
majetku

2

Hnuteľná vec

televízor značky Samsung,
používaný dva roky

1

1/1

300,00 €

Ing. Tomáš Antonič, správca

K002479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVEBNINY MAXI, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 3F / 0, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 372 039
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/9/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/9/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní opakovanej schôdze veriteľov:

Dňa 11.01.2021 sa mala konať v sídle správcu prvá schôdza veriteľov úpadcu STAVEBNINY MAXI s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 372 039. Oznam
o zvolaní schôdze veriteľov bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. č. OV 235/2020 zo dňa 07. 12. 2020 pod
číslom K087971.

S ohľadom ku skutočnosti, že sa na prvú schôdzu nedostavil žiadny veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov
hlasovať, správca úpadcu STAVEBNINY MAXI s.r.o. v likvidácii, so sídlom Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava,
IČO: 45 372 039 týmto v súlade s ustanovením § 34 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opätovne zvoláva prvú schôdzu veriteľov
na deň 03.02.2021 o 11.00 hod. v kancelárii správcu na Krížnej 38, 811 07 Bratislava (2. poschodie).

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o stave konkurzného konania a o činnosti správcu
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3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZoKR
4.Voľba zástupcu veriteľov
5. Zaujatie stanoviska vo veci ďalšieho postupu správcu
6. Záver

Pri prezentácii predložia veritelia - fyzické osoby preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z
obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na
zastupovanie (originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti resp. preukaz advokáta.
V Bratislave, 12.01.2021

Mgr. Jana Lenková
správca úpadcu

K002480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAUBYT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polereckého 2, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 407 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/52/2018 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/52/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie: Krížna 38, 811 07 Bratislava ako správca úpadcu STRAUBYT, spol. s
r.o., so sídlom Polereckého 2/0, 851 04 Bratislava, IČO: 31 407 927 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa:

Sociálna poisťovňa, so sídlom 29. Augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 spolu 16 pohľadávok spolu
vo výške 1.502,52 Eur (istina) bola u správcu uplatnená súhrnnou prihláškou (poručenou elektronicky dňa poštou
dňa 08.01.2021), tj. po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
V Bratislave, dňa 11.01.2021
Mgr. Jana Lenková, SKP úpadcu
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K002481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majo Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1190 / 13, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/126/2020 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/126/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka Vladimír Majo, nar. 16.04.1968, trvale bytom Bratislavská 1190/13,
903 01 Senec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4OdK/126/2020, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v
kancelárii správcu na adrese: Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok
v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu :
hudekova@hudekova.sk
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K002482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majo Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1190 / 13, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/126/2020 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/126/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka Vladimír Majo, nar. 16.04.1968, trvale bytom Bratislavská 1190/13,
903 01 Senec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4OdK/126/2020, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia
pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK25 8330 0000 0025 0172 9456 vedený v Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Barbora Hudeková, správca
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K002483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majo Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1190 / 13, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/126/2020 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/126/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Vladimír Majo, nar. 16.04.1968, trvale bytom Bratislavská 1190/13, 903 01 Senec,
oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4OdK/126/2020 zo dňa
30.12.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 06/2021 dňa 12.01.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bola ustanovená JUDr. Barbora Hudeková.

According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Vladimír Majo , born on 16th April 1968,
permanent address Bratislavská 1190/13, 903 01 Senec, our duty is to inform you that with the Resolution
from the 30th December 2020, No. 4OdK/126/2020 promulgated in the Commercial bulletin No. 06/2021 on
12th January 2021 has District Court Bratislava I proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Barbora Hudeková as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following
the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a
sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
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the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
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accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
JUDr. Barbora Hudeková, správca / trustee
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K002484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Gajdošechová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 826, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/325/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/325/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Miloš Ágg, správca dlžníka Kvetoslava Gajdošechová, nar. 8.1.1979, 90874 Malé Leváre 826, oznamuje, že
majetok zapísaný ako súpisová zložka majetku číslo- zverejnený v obchodnom vestníku dňa 13.1.2021, je
majetkom spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98, 83104 Bratislava, IČO:
31341438
Číslo súpisovej zložky: 1
Druh súpisovej zložky: hnuteľná vec
Opis súpisovej zložky: Volkswagen Passat, ečv: MA-212DJ, VIN: WVWZZZ3CZCE001630, osobné motorové
vozidlo, kombi, kategória M1, motorové vozidlo sa nachádza podľa vyjadrenia dlžníka na adrese pobytu dlžníka
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 EUR
Dôvod opravy súpisu majetku: majetok tretej osoby

K002485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Branislav Oravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkova 1029/43, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/182/2020 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/182/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ako správca konkurznej podstaty dlžníka, pána Ing. Branislava Oravca, Vlčkova 1029 / 43, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 11.04.1968 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), týmto vyhlasujem v zmysle
ustanovenia § 167p v spojení s § 167q 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“) ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.

Kolo:

Prvé
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Predmet:

Speňaženie nižšie uvedenej inej majetkovej hodnoty, ktorá je zapísaná v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku ako súpisová položka č. 2.

Súpisová položka č. 2

Iná majetková hodnota

Popis: Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu v dôsledku zániku účasti dlžníka, ako spoločníka v spoločnosti
EXCLUSIVE4ALL, s.r.o., so sídlom Vlčkova 43, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 654 302,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41508/B, v ktorej mal dlžník
obchodný podiel zodpovedajúci vkladu v menovitej hodnote EUR 22.174,- k základnému imaniu v celkovej výške
EUR 33.261,-, čo predstavuje podiel dlžníka na základnom imaní a na hlasovacích právach vo výške 66,66 %

Súpisová hodnota: 3.013,33 eur

Deň zápisu majetku do súpisu: 04.11.2020

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR

Lehota:

Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 15:00 hod.

Spôsob uplatnenia ponuky:

Doručenie písomnej ponuky záujemcu do sídla kancelárie správcu JUDr. Martin Jacko, správca, Dvořákovo
nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, v lehote podľa tohto oznámenia.

Ponuka záujmecu obsahuje (i) označenie záujemcu a jeho kontaktné údaje, (ii) súpisovú položku, o ktorú má
záujemca záujem, (iii) výšku ponúkanej sumy za túto súpisovú položku a (iv) musí byť podpísaná oprávnenou
osobou.
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Záujemca - fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba - je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra
spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.

Ak koná v mene záujemcu tretia osoba, k ponuke je povinná priložiť riadne plnomocenstvo, ktorým záujemca
splnomocňuje túto tretiu sobou na takéto konanie. Podpis záujemcu na splnomocnení musí byť notársky
osvedčený.

Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ–PONUKOVÉKONANIE
32OdK/182/2020“.

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu:
32OdK/182/2020.

Číslo
účtu
správcu
vedeného
vo
VÚB, a.s.,
pobočke
IBAN: SK30 0200 0000 0028 1674 8651, poznámka: skp20/0006.

zahraničnej

banky

v

tvare

V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

K002486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVRAEL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 56 / 0, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 801 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 27K/27/2020 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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27K/27/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN) :
SK1811000000002626190693 , VS: 27K/27/2020, Konkurz SLOVRAEL, s. r. o. /kaucia

Poučenie:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu
bola pripísaná kaucia vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (Výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.), s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel
Správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

K002487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVRAEL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 56 / 0, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 801 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 27K/27/2020 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/27/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Kubicová, správca konkurznej podstaty úpadcu –SLOVRAEL, s. r. o. , so sídlom Košická 56,
Bratislava, IČO: 35 801 719, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Bratislava I
zo dňa 29.12.2020, zverejnený v Obchodnom vestníku 5/2021, v konaní vedenom pod sp. zn. 27K/27/2020 týmto
oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným osobám, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, počas stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel.
čísle 0903703592 alebo emailom na advokat.kubicova@gmail.com.
JUDr. Viera Kubicová, správca konkurznej podstaty

K002488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Priechodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Astronomická 3220/3, Bratislava 821 02
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1952
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/234/2020/S1784
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Okresný súd Bratislava I
32OdK/234/2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Daniela Priechodská, nar. 10.02.1952,
Astronomická 3220/3, 821 02 Bratislava, týmto v súlade s § 167u ods. 1 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Bratislava, 13.01.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K002489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVRAEL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 56 / 0, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 801 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 27K/27/2020 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/27/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

OZNAM O INSOLVENČNOM KONANÍ - NOTICE OF INSOLVENCY PROCEEDINGS
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca dlžníka: SLOVRAEL, s. r. o. , so
sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 801 719 (ďalej len úpadca), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Bratislave I, sp. zn.: 27K/27/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Konkurz je vedený pod sp.zn.
27K/27/2020.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt: SLOVRAEL, s. r. o. , registered office at Košická 56, 821 08 Bratislava, ID number:
35 801 719 (hereinafter only ,, the Bankrupt “), our duty is to inform you that with the resolution of the District
Court Bratislava I, No. 27K/27/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate. Proc. number of
bankruptcy procedure is 27K/27/2020.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.01.2021.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Country Court in Bratislava was published on 11-th of January 2021. The bankruptcy was
declared of following day.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Viera Kubicová, sídlo Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Možno prihlásiť
pohľadávky aj po uplynutí uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami
alebo súhrnnou prihláškou. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (v
tomto prípade každá pohľadávka samostatnou prihláškou) uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee to the adress: JUDr. Viera Kubicová, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava,
Slovak Republic. Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by
separate forms or by one overall form. 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
in the registration form (in this case each claim by separate 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 in the registration form have to be anclosed to the 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. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of
the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a. meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, 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 je zabezpečovacie právo
zaregistrované, jeho registračné číslo h. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy
vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia konkurzného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená
čistá výsledná suma po započítaní. K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových
dokumentov. Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie
je povinné. Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od
veriteľa požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information: a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification
number, if any, and bank details of the foreign creditor b. the amount of the claim, specifying the principal and,
where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different; c. if
interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for
which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; d. if costs incurred in asserting the claim prior
to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs; e. the nature of the claim; f.
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim; g. whether security in rem or a
reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are 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; h. 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 claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of
information concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

67

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration. Veriteľ zodpovedá za
správnosť údajov uvedených v prihláške. The creditor is responsible for the legitimace of his registration.
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.

JUDr. Viera Kubicová, správca (trustee)

K002490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPELIS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 20 / 0, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 384 425
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/12/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti MARSANN IT, s.r.o., so sídlom
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 43 821 987, konanie vedené na OS Bratislava I. pod sp.
zn.: 27K/8/2019, týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky uplatnené prihláškou
pohľadávky/súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok doručenou/doručenými po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty (po 18.12.2020) nasledovného veriteľa /nasledovných veriteľov:
Veriteľ:

PC Net CZ spol. s.r.o.
Štěpničná 1965/3, Libeň, 182 00 Praha 8
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Česká republika
IČO:

25 538 080

Prihláškou pohľadávky zo dňa 21.12.2020 doručenou dňa 08.01.2021 uplatnené pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok dňa 13.01.2021 pod č. 246, a to nasledovne:
č. p.
1

Prihlásená suma
Istina
Úroky
45.804,98 €
0,00 €

Úroky z omeškania
0,00 €

Poplatok z omeškania
0,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €

Celková suma
45.804,98 €

V Bratislave, 13.01.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K002491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Schenk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 3045/5, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1991
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/60/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/60/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Igor Schenk, nar. 29.01.1991, bytom Horská
3045/5, 831 04 Bratislava, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. §167t ods.
1 ZKR) a konkurz vyhlásený na majetok úpadcu končí.

Bratislava, dňa 13.01.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K002492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nádasdi Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Habánska 4365 / 11, 841 10 Bratislava-Devín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1992
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/109/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/109/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

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

69

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

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

Dňa 01.01.2020 som vyhotovil rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol dňa 06.03.2020 zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 46/2020 (ďalej len „OV“) č. K021069.
Dňa 18.12.2020 som splnil rozvrh výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 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
len “ZKR“) oznamujem v OV, že konkurz na majetok dlžníka: Andrej Nádasdi, nar. 23.08.1992, Habánska
4365/11, 841 10 Bratislava, pod sp. zn. 8OdK/109/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Andrej Nádasdi, nar. 23.08.1992, Habánska
4365/11, 841 10 Bratislava, pod sp. zn. 8OdK/109/2019, zrušuje.

V Bratislave, dňa 13.01.2021
KRIVANKON, k.s.
Správca S 1704

K002493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zita Horecká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/401/2020 S 130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/401/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Zita Horecká, nar. 06.02.1961, trv. bytom 852 12 Bratislava - Petržalka,
Slovenská republika, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiaden majetok, ktorý by tvoril konkurznú podstatu podľa § 167h
ZKR a bol zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

K002494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Socratous Georgios, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 3540/21, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/17/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/17/2019
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

70

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

2. kolo ponukového konania

JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka Ing. Georgios Socratous, nar. 23.04.1960, Revolučná 3540/21, 821
04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/17/2019, týmto
vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) Ponukové konanie – 2. Kolo na predaj hnuteľného majetku
dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

Hnuteľný majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, ktorý je predmetom Ponukového konania bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 49/2020 dňa 11.03.2020 nasledovne:

Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Popis hnuteľnej veci
položky majetku položky majetku
8

Hnuteľná vec

Množstvo

ŠKODA OCTAVIA 1U STAXRX01/-/- , BL487FC ,
strieborná metalíza svetlá, AA sedan, dátum stavu 1
od: 25.10.2006.

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

2 000,00 €

Podľa informácií od dlžníka je stav motorového vozidla nasledovný: motorové vozidlo bolo raz spredu
havarované, na vozidle sa nachádza škrabanec po celej karosérii, na vrchu karosérie sú preliačiny spôsobené
krupobitím, z motora vyteká olej, evidenčná značka je mierne poškodená, vnútro auta neudržiavané, sedadlo pri
vodičovi prederavené, zadné dvere motorového vozidla sa nedajú otvoriť.

Podmienky Ponukového konania:

1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
+421 911 844 424, prípadne na e-mailovej adrese: student@hudekova.sk.
2. Lehota na podávanie ponúk je maximálne 15 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„predaj – neotvárať – Hnuteľná vec, č.k. 27OdK/17/2019“ na adresu: JUDr. Barbora Hudeková,
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci – motorového vozidla - zhodnú s označením
uvedeným vyššie, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci – motorového vozidla, identifikačné
údaje záujemcu (FO – meno, priezvisko, bydlisko, resp. fotokópiu živnostenského listu, PO – obchodné
meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená
kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní, telefonický kontakt na záujemcu.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. SK25 8330 0000 0025 0172 9456 vedený v Fio
banke, a. s., pobočke zahraničnej banky, VS: 172019, Poznámka pre prijímateľa: meno záujemcu.
7. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk.
8. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 10 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
doručenie ponúk. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných dní odo dňa otvárania
obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešný záujemca bude o výsledkoch vyhodnotenia
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ponúk písomne informovaný a bude pozvaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
11. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa. Na úhradu zmluvnej pokuty je správca oprávnený
započítať zloženú zálohu na kúpnu cenu.
12. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
13. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

JUDr. Barbora Hudeková, správca

K002495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
SHSM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suché mýto 6, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 170 769
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/13/2020 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/13/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu: SHSM, s.r.o., Suché mýto 6, 811 03 Bratislava, IČO:
44 170 769, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33K/13/2020, týmto zverejňuje
číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky.
Číslo bankového účtu je: SK61 1100 0000 0026 2018 0187 vedený v Tatra 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 účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle 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. Oliver Korec, správca.

K002496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolište 448, 900 62 Kostolište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/417/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/417/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Marián Polák, nar. 23.03.1986, Kostolište 448, 900 62
Kostolište, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/417/2019 týmto oznamuje,
že v predmetnom konaní nepodlieha konkurzu žiaden majetok. V zmysle uvedeného konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok : Marián Polák, nar. 23.03.1986, Kostolište 448, 900 62 Kostolište sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa §167bods.1, §167cods.2 a 3 a §167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K002497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Linda Štefančinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Landauova 1814/32, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/346/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/346/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žaiden majetok.

K002498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G2M, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 530 731
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Adam Puškár správca dlžníka: G2M, s.r.o., so sídlom Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 530
731, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33258/T podľa § 28 ods. 3
ZKR dňa 04.01.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok č. 117 a
č. 118 veriteľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391 v celkovej
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prihlásenej sume 2.828,10,- EUR.

K002499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Simeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa 927 01, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/50/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/50/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Adam Puškár správca dlžníka: Katarína Simeková, nar. 08.05.1980, trvale bytom 927 01 Šaľa podľa § 167l
ods. 3 ZKR dňa 11.01.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku pohľadávky č. 8 veriteľa PROFI CREDIT
Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752 v celkovej prihlásenej sume 3.204,45,- EUR.

K002500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radošovce 130, 908 63 Radošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/205/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/205/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ ROZVRHU

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Ján Slovák, narodený 23.01.1952, trvale bytom 908 63 Radošovce 130, podnikajúceho pod obchodným menom
Ján Slovák J M S, IČO: 40 754 707, s miestom podnikania 908 63 Radošovce 130, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 31.01.2012, zastúpený: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, pod číslom konania 36OdK/205/2020, v ktorej bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Ján Slovák, narodený 23.01.1952, trvale bytom 908 63 Radošovce 130,
podnikajúceho pod obchodným menom Ján Slovák J M S, IČO: 40 754 707, s miestom podnikania 908 63
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Radošovce 130, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.01.2012, som bol ustanovený za správcu
konkurznej podstaty úpadcu Ján Slovák, narodený 23.01.1952, trvale bytom 908 63 Radošovce 130,
podnikajúceho pod obchodným menom Ján Slovák J M S, IČO: 40 754 707, s miestom podnikania 908 63
Radošovce 130, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.01.2012, pod číslom konania 36OdK/205/2020
a zároveň mi bola uložená povinnosť predložiť správy o činnosti správcu súdu.

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

A)

1.

Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku

Oddelená podstata

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

2.

Všeobecná podstata

V súlade s § 76 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok vo všeobecnej podstate. Do súpisu všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 164/2020, dňa 25.08.2020 správca spísal hnuteľný
majetok – osobné vozidlo, značka - RENAULT MEGANE, VIN: VF1KM1S0H40520363, EVČ: SI810AZ, hodnota
súpisovej položky 600,-EUR a osobné vozidlo, značka FORD C-MAX DM2, VIN: WF0MXXGCDM5A59748, EVČ:
SI303BV, hodnota súpisovej položky 500,-EUR.
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
Hnuteľný majetok
Súpisová položka popis hnuteľného značka
stav
VIN
majetku č.
majetku
1
osobné vozidlo
RENAULT
v
VF1KM1S0H40520363
MEGANE
premávke
2
osobné vozidlo
FORD C-MAX v
WF0MXXGCDM5A59748
DM2
premávke

EVČ

rok
výroby
SI810AZ 2008

farba Súpisová
hodnota
600,- €

SI303BV 2005

-

500,- €

II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

ZÁKONNÉ USTANOVENIA

Podľa § 167j zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“):
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Súpis majetku konkurznej podstaty
(1) Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočnéhoodkladudoplní.KaždédoplneniealebozmenusúpisusprávcazverejnívObchodnomvestníku.

(2) Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ktorú správca
zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky trvá na zapísaní majetku do
súpisu,môžedo60dníodzverejnenianámietkyvObchodnomvestníkužiadaťodsprávcu,abyvyzvaltoho,kto
podalnámietku,abypodalvočiveriteľovi,ktorýtrvánazapísanímajetkudosúpisužalobuovylúčeniemajetkuzo
súpisu.Aktakžiadenveriteľprihlásenejpohľadávkyneurobí,správcamajetokzosúpisuvylúči.

(3)Ustanovenia§76a77sapoužijúprimerane.

Podľa § 167u ZKR:
Rozvrh výťažku
(1) Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými
môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer
zostaviťrozvrhsprávcaoznámivObchodnomvestníku.

(2) Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom
pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých
prihlásenýchveriteľovpodľavýškyichzistenýchpohľadávok.Nákladyuspokojenianesiekaždýveriteľsám.

(3)Plnenia,priktorýchsasprávcovinepodarízistiťbankovýúčetaleboadresuveriteľaanidotrochmesiacovod
zostaveniarozvrhuvýťažku,pripadnúštátu.Tietoplneniasprávcapoukáženaúčetsúdu,ktorývyhlásilkonkurz..

Náklady speňaženia majetku boli tvorené: odmena správcu za speňaženie hnuteľného majetku 206,60,- EUR plus
DPH (206,60,-EUR + 41,32,-EUR DPH = 247,92,-EUR s DPH), súdny poplatok vo výške 2,-EUR podľa položky 5
písm. c) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (0,2 % z
výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur) a súdny poplatok
podľa položky 5 písm. a) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych
predpisov (1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 1 991,50 eura) vo výške 17,- EUR, uhradená paušálna
odmena správcu vo výške 500,-EUR.

Náklady konkurzu – všeobecná podstata boli tvorené:

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. za
obdobie 7/2020 až 01/2021, celkom 7 x 30,-EUR plus DPH (7x30,-EUR + DPH = 252,00,-EUR s DPH).
Predpokladané náklady správcu do zrušenia konkurzu: náhrada nákladov za vedenie kancelárie 02/2021 - 30,00,EUR plus DPH (36,-EUR s DPH).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzná podstata predstavuje spolu 1.450,00,- EUR, titulom predaja motorových vozidiel v ponukových
konaniach.
Celková suma výťažku všeobecnej podstaty
Celková suma neuhradených nákladov konkurzu
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

1.450,00,- EUR
554,92,- EUR s DPH
895,08,- EUR

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odpočítaní nákladov konkurzu
predstavuje sumu vo výške 895,08,-EUR.

Rozdelenie výťažku tvoriaceho všeobecnú podstatu – nezabezpečení veritelia:

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

P.
Veriteľ
č.

percento
Výška
celkovej
uspokojenia
Výška
zistenej
prihlásenej
sumy
pohľadávky
pohľadávky
pohľadávky
konečným
rozvrhom

EOS KSI
Slovensko,
s.r.o.,
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava,
1.367,78,-EUR
1 IČO:
35 724 803
EOS KSI
Slovensko,
s.r.o.,
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava,
2 IČO:
386,01,-EUR
35 724 803

3

Wűstenrot stavebná sporiteľňa,
a.s., Gröslingova 77, Bratislava,
11.313,97,-EUR
IČO: 31 351 026

KRUK
Česká
a
Slovenská
republika s.r.o., Československé
armády 954/7, 500 03 Hradšec
4
785,98,-EUR
Králove, IČO: 24 785 199

SPOLU

13.853,74,-EUR

1.367,78,-EUR

výška uspokojenia úhrn uspokojenia
pohľadávky
veriteľa konečným
konečným rozvrhom rozvrhom

6,4609%

88,37,-EUR

88,37,-EUR

386,01,-EUR

6,4609%

24,94,-EUR

24,94,-EUR

11.313,97,-EUR

6,4609%

730,99,-EUR

730,99,-EUR

785,98,-EUR

6,4609%

50,78,-EUR

50,78,-EUR

13.853,74,-EUR

6,4609%

895,08,-EUR

895,08,-EUR

Určenie percentuálneho pomeru uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty: 6,4609%

IV.
Správca týmto súčasne vyzýva veriteľov, ktorí tak doposiaľ neurobili, na oznámenie čísla účtu a variabilného
symbolu na úhradu súm, pripadajúcich na uspokojenie ich pohľadávok podľa zverejneného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty, a to písomne na adresu sídla správcu: JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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929 01 Dunajská Streda, alebo prostredníctvom e-mailu: puskar@apadvokat.sk.

JUDr. Adam Puškár
správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Slovák

K002501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bednár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratnovce 125, 922 31 Ratnovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/283/2020/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25Odk/283/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle §167v zákona o konkurze a reštrukturalizácii , nakoľko správca zistil, že konkurzné konanie nepokryje
ani náklady konkurzu ,končí konkurz dlžníka Štefan Bednár, narodený 24.02.1987, trvale bytpm 922 31 Ratnovce
125. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje.

v Šamoríne 13.01.2020

JUDr.Viola Dudáková správca

K002502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Gróf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magla 798/8, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/54/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/54/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle §167v zákona o konkurze a reštrukturalizácii , nakoľko správca zistil, že konkurzné konanie nepokryje
ani náklady konkurzu ,končí konkurz dlžníka František Gróf narodený 29.01.1967, trvale bytpm Magla 798/8 930
25 Vrakúň. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje.

v Šamoríne 13.01.2021

JUDr.Viola Dudáková 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

78

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

K002503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Buday
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1215/8, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/28/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/28/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle §167v zákona o konkurze a reštrukturalizácii , nakoľko správca zistil, že konkurzné konanie nepokryje
ani náklady konkurzu ,končí konkurz dlžníka Norbert Buday, narodený 19.02.1973 trvale bytom Komenského
1215/8,929 01 Hlohovec.. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje.

v Šamoríne 13.01.2021

JUDr.Viola Dudáková správca

K002504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spartakovská 6546/12, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/34/2020 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/34/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Mária Jakubíková, narodená 05.07.1964, trvale
bytom Ulica Spartakovská 6546/12, 917 01 Trnava (ďalej len "dlžník") v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí nakoľko konkurzná podstata (§ 167h ZKR) nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Dunajskej Strede dňa 13.01.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K002505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Décsiová Vanda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 1578, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/321/2020 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/321/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Vanda Décsiová, narodená 13.07.1984, trvale
bytom 925 84 Vlčany 1578 (ďalej len "dlžník") v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka končí nakoľko konkurzná podstata (§ 167h ZKR) nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Zverejnením
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v
ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú účinky podľa §
167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.
V Dunajskej Strede dňa 13.01.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K002506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Komlós Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 644, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/323/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/323/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správkyňa dlžníka po prešetrení majetkových pomerov dlžníka týmto oznamujem, že vo veci konkurzu na majetok
dlžníka Ladislav Komlós, nar. 08.02.1972, trvale bytom 925 84 Vlčany 644, nebol zistený žiadny majetok, ktorý by
podliehal konkurzu.
V Piešťanoch dňa 13.01.2021
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K002507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikovo 322, 925 04 Tomášikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/313/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/313/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná konkurzná podstata

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

Zápis do súpisu Súpisová hodnota
v mene €
Súpisová
Opis majetku
Deň zápisu Dôvod 11 169,20
zložka číslo 1
zápisu
Peňažná pohľadávka - vyporiadací podiel spojený so zánikom účasti dlžníka 13.01.2021 §
167h
ako spoločníka v obchodnej spoločnosti EH Mont s.r.o., IČO: 50 257 668, vo
ZKR
výške 40% na základnom imaní podľa ust. § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka

K002508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Brezáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenice 1650/51, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/283/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/283/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Adriána Brezáková, narodená 20.04.1971, trvale
bytom Záhumenice 1650/51, 908 45 Gbely, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 1. 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. 238/2020 dňa 10.12.2020 pod položkou K088926
(súpisová zložka majetku č. 1 až č. 3).
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 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku určená správcom. Majetok dlžníka sa
odpredáva ako celok/jeden súbor majetku. Bližšie informácie možno získať telefonicky na tel. č.: +421 910
730 706.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne, doporučenou zásielkou doručenou na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Adriána Brezáková - neotvárať“; podaním doručeným do elektronickej schránky
správcu. 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.
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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
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 18.01. 2021, JUDr. Peter Ondreička, správca

K002509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Brezáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenice 1650/51, 908 51 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/283/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/283/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Adriána Brezáková, narodená 20.04.1971, trvale
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bytom Záhumenice 1650/51, 908 45 Gbely, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 1. 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. 238/2020 dňa 10.12.2020 pod položkou K088926
(súpisová zložka majetku č. 4).
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 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku určená správcom. Bližšie informácie
možno získať telefonicky na tel. č.: +421 910 730 706.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne, doporučenou zásielkou doručenou na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Adriána Brezáková - neotvárať“; podaním doručeným do elektronickej schránky
správcu. 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
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 18.01. 2021, JUDr. Peter Ondreička, správca

K002510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lahučký Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámska 2333 / 25, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/154/2019 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/154/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 16.7.2020 )
Por.
Hodnota
Deň zapísania
Popis
č.
jednotl. veci (€) do súpisu
osobné motorové vozidlo škoda felícia, EČ296BZ, rok výroby 1998, vin:
1
200,00 13.7.2019
TMBEFF613X7079932, červená farba, 1,3 benzín, 50kw, vozidlo chytá hrdzu,
2
horský bycikel, cca 20 ročný
20,00 13.7.2019
3
tlačiareň Canon, funkčná, vek 7 rokov
20,00 13.7.2019
4
akordeón Delicia, cca 27 ročný, 96 basový, fučí mech
100,00 13.7.2019
5
notebook značky ACER s pokazenou obrazovkou cca 7 ročný
1,00 13.7.2019

Dôvod zapísania
do súpisu
vlastníctvo úpadcu
vlastníctvo úpadcu
vlastníctvo úpadcu
vlastníctvo úpadcu
vlastníctvo úpadcu

K002511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Premt s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skladová 1 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 444 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu: Premt s.r.o., so sídlom Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1552/T, týmto zverejňuje
doplnenie súpisu oddelenej zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 -Michle, Česká republika, IČO : 649 48 242,a o nasledujúce položky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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resp. súbor majetku:
Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1,
140 92 Praha 4 -Michle, Česká republika, IČO : 649 48 242
Por.
Počet
jednot.
súčt.
deň
Popis
dôvod zapísania
stav
č.
ks
cena(€)
cena(€)
zapísania
Džbán + poháre M
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
7
3,00
3,19
9,57
13.1.2021
nepoužité
2983
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
8
Osobná váha Sunny 4,00
6,68
26,725
13.1.2021
nepoužité
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
9
Osobná váha Tilda
2,00
15,62
31,24
13.1.2021
nepoužité
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
10
Osobná váha Luna
2,00
10,49
20,98
13.1.2021
nepoužité
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
11
Osobná váha Victoria 1,00
7,84
7,835
13.1.2021
nepoužité
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Radio budík, meteo
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
12
8,00
6,47
51,76
13.1.2021
nepoužité
stani
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Radio budík, meteo
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
13
5,00
6,47
32,35
13.1.2021
nepoužité
stani
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Digitálny casovac
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
14
17,00
2,15
36,55
13.1.2021
nepoužité
cierny
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Mechanický
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
15
24,00
1,66
39,72
13.1.2021
nepoužité
kuchynský cas
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Digitálny casovac
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
16
17,00
2,84
48,325
13.1.2021
nepoužité
cierny
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Teplomer na fl'ašu § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
17
10,00
3,37
33,675
13.1.2021
nepoužité
víno
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Digit. meteo stanica
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
18
1,00
10,19
10,185
13.1.2021
nepoužité
WS
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Dig.vlhkomer,
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
19
18,00
2,86
51,48
13.1.2021
nepoužité
teplomer W
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Dig.vlhkomer,
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
20
16,00
2,65
42,4
13.1.2021
nepoužité
teplomer W
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Dig.vlhkomer,
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
21
1,00
2,76
2,76
13.1.2021
nepoužité
teplomer W
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Tlak.hrniec Duplex set
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
22
1,00
21,28
21,275
13.1.2021
nepoužité
6
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Grilovacia panvica
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
23
5,00
1,75
8,75
13.1.2021
nepoužité
34x23
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Tlak.hrniec OMEGA 8
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
24
1,00
19,00
19
13.1.2021
nepoužité
l
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Pokrievka sklenená pr.
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
25
8,00
2,19
17,51
13.1.2021
nepoužité
2
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Pokrievka sklenená pr.
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
26
6,00
2,53
15,18
13.1.2021
nepoužité
2
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Pokrievka sklenená pr.
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
27
3,00
2,58
7,74
13.1.2021
nepoužité
2
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Pokrievka sklenená pr.
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
28
6,00
2,85
17,1
13.1.2021
nepoužité
2
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
WOK priemer 26 cm
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
29
2,00
30,55
61,1
13.1.2021
nepoužité
výška
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Panvica pr. 24 cm
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
30
1,00
21,87
21,87
13.1.2021
nepoužité
výška
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Panvica pr. 24 cm
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
31
1,00
28,42
28,42
13.1.2021
nepoužité
výška
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Panvica pr. 24 cm
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
32
1,00
21,87
21,87
13.1.2021
nepoužité
výška
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
33
Kuch.nožík 75 mm
14,00
5,04
70,5
13.1.2021
nepoužité
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
34
Kuch.nožík 90 mm
17,00
5,08
86,4
13.1.2021
nepoužité
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
35
Kuch.nožík 120 mm
53,00
5,49
291
13.1.2021
nepoužité
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
36
Steakový nôž 12 cm 562,00 15,37
8636,48
13.1.2021
nepoužité
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
37
Keramická škrabka
8,00
3,33
26,675
13.1.2021
nepoužité
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Keramický nožík
§ 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril
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38

Keramický nožík
cierny

8,00

3,45

27,6

13.1.2021

39

Otvárac na fl'aše

97,00

3,60

349

13.1.2021

40

Servírovacia lopatka

30,00

3,18

95,28

13.1.2021

41

Stierka - lopatka

28,00

2,98

83,37

13.1.2021

42

Stetec na roztieranie

3,00

4,96

14,875

13.1.2021

43

Lis na cesnak

52,00

4,23

220

13.1.2021

1,00

246,00

246

13.1.2021

13,00

9,82

127,65

13.1.2021

1,00

0,97

0,97

13.1.2021

3,00

5,06

15,165

13.1.2021

2468,00 4,42

10913,59

13.1.2021

553,00

1,40

771,64

13.1.2021

44
45
46
47
48
49

Manuálny rotacný
mixér
Tlakomer na zápästie
BWDigitálny teplomer TM60
Osobná váha PS - 72
E
Špáradlá STAR bal.
200 k
Otvárac na fl'aše /
vývrt

50

Luskácik na orechy

25,00

0,60

15

13.1.2021

51

Otvárac na fl'aše

7,00

0,45

3,115

13.1.2021

194,00

1,78

345,46

13.1.2021

3,00

0,55

1,65

13.1.2021

1780,00 2,40

4267,675

13.1.2021

4,00

0,80

3,21

13.1.2021

52
53
54
55

Zapalovac na plyn
piezo
Dekorácia polevy 5nádst
Varecha drevená 30
cm
Dekorácia polevy 5nádst

56

Sitko priemer 7 cm

4,00

0,35

1,38

13.1.2021

57

Štetec na roztieranie

6,00

1,55

9,28

13.1.2021

58

Vidlica INOX

15,00

1,03

15,385

13.1.2021

1,55

12,42

13.1.2021

0,44

25,84

13.1.2021

0,89

10,73

13.1.2021

3,93

541,865

13.1.2021

6,25

25

13.1.2021

0,74

3,705

13.1.2021

0,81

24,3

13.1.2021

0,75

38,165

13.1.2021

59
60
61
62
63
64
65
66

Flexibilná obracacka
8,00
INO
Sl'ahacia metla
59,00
špirálová
Krájac na paradajky
12,00
INOX
Naberacka na zmrzlinu
138,00
IN
Servirovacia lopatka
4,00
IN
Brúska na nože

5,00

Spona na obrus INOX
30,00
4k
Otvárac na konzervy
51,00
INOX

67

Lopatka stierka velka 49,00

18,00

882

13.1.2021

68

Krájac na pizzu INOX 19,00

0,50

9,5

13.1.2021

69

Lis na cesnak INOX

0,99

2,955

13.1.2021

166,18

1163,29

13.1.2021

2,98

11,92

13.1.2021

2,25

29,25

13.1.2021

70
71
72

3,00

Zapekacia misa 30x22
7,00
cm
Gul'atá forma na
4,00
pecenie
Set = pekác 26cm +
13,00
luská

Deň vydania: 18.01.2021
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73

Hrniec RIMINI 24 cm
sp
Panvica Tapas na
lievanc
Forma Chocolat 27 x
10
Okrúhla forma
Chocolat
Plech pecenie
Chocolat 3

Konkurzy a reštrukturalizácie

123,00

2,86

351,77

13.1.2021

7,00

1,73

12,125

13.1.2021

165,00

2,07

341,88

13.1.2021

105,00

4,37

458,87

13.1.2021

54,00

2,67

144,18

13.1.2021

3,00

2,16

6,47

13.1.2021

1,00

23,36

23,355

13.1.2021

105,00

6,08

638,135

13.1.2021

3,00

8,09

24,255

13.1.2021

19,00

1,59

30,115

13.1.2021

Set vykrajovaciek 3 ks 52,00

0,66

34,405

13.1.2021

22,00

0,71

15,72

13.1.2021

47,00

1,14

53,49

13.1.2021

86

Set paciatok na cesto 32,00

1,30

41,5

13.1.2021

87

Set vykrajovaciek písm

1,30

15,56

13.1.2021

88

Forma na medeleine 3,00

0,90

2,7

13.1.2021

89

Forma na 12 muffinov
3,00
sk

3,52

10,565

13.1.2021

90

Forma na whoopie

6,00

1,03

6,195

13.1.2021

9,00

1,49

13,365

13.1.2021

1,00

1,59

1,59

13.1.2021

3,00

2,33

6,995

13.1.2021

6,00

1,91

11,43

13.1.2021

25,00

1,94

48,375

13.1.2021

29,00

1,72

49,91

13.1.2021

7,00

0,85

5,915

13.1.2021

27,00

1,45

39,26

13.1.2021

50,00

0,73

36,57

13.1.2021

1,00

2,21

2,21

13.1.2021

38,00

1,55

58,89

13.1.2021

52,00

0,66

34,5

13.1.2021

108,00

0,83

89,64

13.1.2021

4,00

2,10

8,4

13.1.2021

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Panvica 28 cm
Panvica + obracacka
26 c
Set plechov na
pecenie
Servírovacie formicky
6k
Rozt'ahovatel'ný
krúžok na

Set farebných
vykrajov.
Set papierových
obalov 6

Plech na hranolky
39x34x
Silikónová forma 6
kolá
Silikónová podložka
na v
Pekác CERAMICA
29x4,5 cm
Pekác CERAMICA
36x24x6,2
Pekác CERAMICA
25x22x5,7
Pekác CERAMICA
18x16x4,5
Pekác CERAMICA
30x18x6 c
Pekác CERAMICA
22x14x5,5
Pekác CERAMICA
36x24x6,5
Pekác CERAMICA
30x18x6 c
Pekác CERAMICA
22x14x5,2
Suflé CERAMICA 9x
5,2 c
Forma na bábovku 23
cm

12,00

105

Náhr.zubné kefky

469,00

4,36

2044,75

13.1.2021

106

Umývacka riadu Ide
Line

7,00

106,46

745,21

13.1.2021

107

Pap. filter

84,00

2,41

202,734

13.1.2021

Deň vydania: 18.01.2021
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Pap. filter
Miska Thermo Clasic
12 c
Tanier Thermo Clasic
14
Tanier Thermo Clasic
17
Tanier Thermo Soft 23
cm
Tanier Thermo Soft 26
cm
Tanier Thermo Clasic
17
Tanier Thermo Clasic
19
Tanier Thermo Clasic
25
Tanier Thermo Clasic
21
Miska Thermo Clasic
12 c
Šálka KULSAN rôzne
dekór

Konkurzy a reštrukturalizácie

84,00

2,41

202,734

13.1.2021

238,00

2,06

491,365

13.1.2021

219,00

2,13

466,165

13.1.2021

177,00

3,11

550,715

13.1.2021

185,00

4,50

831,575

13.1.2021

203,00

4,63

939,455

13.1.2021

243,00

2,10

510,3

13.1.2021

254,00

2,28

579,6

13.1.2021

213,00

3,38

720

13.1.2021

148,00

3,02

447,2

13.1.2021

257,00

2,10

539,7

13.1.2021

93,00

0,75

69,6

13.1.2021

119

Podložka 43 x 29 cm

119,00

1,15

136,62

13.1.2021

120

Osobná váha PSL

5,00

3,21

16,05

13.1.2021

3,36

3,36

13.1.2021

3,70

3,7

13.1.2021

18,79

18,79

13.1.2021

3,94

3,94

13.1.2021

10,88

10,875

13.1.2021

7,32

7,315

13.1.2021

19,54

19,535

13.1.2021

11,19

33,57

13.1.2021

7,45

7,445

13.1.2021

7,50

7,495

13.1.2021

7,25

43,47

13.1.2021

9,50

9,5

13.1.2021

24,30

24,3

13.1.2021

11,97

155,605

13.1.2021

8,31

24,93

13.1.2021

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Kuchynská váha KS
1,00
200
Kuchynská váha KS
1,00
210
Svetlo na budenie WL
1,00
460
Merac KTna zápästí
1,00
BW 33
Merac krvného tlaku
1,00
na p
Merac krvného tlaku
1,00
na z
Inhalátor ultrazvukový
1,00
U
Aroma Diffusor AD
3,00
630
El.výhrevná deka 150
1,00
x
El.výhrevná deka 150
1,00
x
El.výhrevná papuca
6,00
30x30
Výhrevná decka na krk
1,00
HP
Výhr. deka 150x140
1,00
cm HU
Výhrevná deka HU
13,00
662
Digitál.bez kontaktný
3,00
te

136

Digitálny teplomer

1,00

1,12

1,12

13.1.2021

137

Ihly k MediTouch 2

1,00

1,49

1,49

13.1.2021

1,00

7,10

7,095

13.1.2021

1,00

6,12

6,12

13.1.2021

3,00

4,90

14,685

13.1.2021

2,00

3,98

7,96

13.1.2021

138
139
140
141

MediTouch 2 pripojit.
gl
Vifit Activity + USB
káb
Masážny valec Solid
Roll
Podložka na JOGU
Monitor spánku SC

Deň vydania: 18.01.2021
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
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154
155
156
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Monitor spánku SC
1,00
800
Masážny valec Power
1,00
Roll
Manikúrny set bez
1,00
svetla
Manikúra / Pedikúra
2,00
MP 8
Rucný masážny
2,00
prístroj I
Rucný masážny
3,00
prístroj H
Bodytoner - stimulátor
1,00
B
Perlickový kúpel' nôh
2,00
FS
Mini masáž vanickova
2,00
HM
Mini masáž vanickova
15,00
HM
Odstranovac
1,00
zhrubnutej k
Masážna podložka
2,00
MCH
Filter vysávac Melissa
810,00
6
Filter vysávac Melissa
1295,00
6
Papier.filtre k
190,00
vysávacu
Náhradné kefky do HG
7,00
770
Papirové filtre k
39,00
7953/5

Konkurzy a reštrukturalizácie
52,08

52,08

13.1.2021

18,49

18,485

13.1.2021

10,69

10,685

13.1.2021

7,06

14,11

13.1.2021

15,48

30,96

13.1.2021

6,04

18,13

13.1.2021

14,12

14,12

13.1.2021

9,67

19,345

13.1.2021

3,15

6,29

13.1.2021

6,02

90,235

13.1.2021

4,41

4,405

13.1.2021

11,32

22,645

13.1.2021

1,88

1520,09

13.1.2021

0,84

1082,9

13.1.2021

1,13

215,305

13.1.2021

1,04

7,25

13.1.2021

1,32

51,42

13.1.2021

159

Sijací stroj SILVER typ 2,00

45,34

90,68

13.1.2021

160

Overlock SILVER 620
1,00
D

47,25

47,245

13.1.2021

161

Šijací stroj SILVER typ 4,00

63,50

254

13.1.2021

47,50

47,5

13.1.2021

27,79

138,97

13.1.2021

4,39

39,5

13.1.2021

1,35

2,69

13.1.2021

2,69

5,38

13.1.2021

1,03

2,065

13.1.2021

0,88

88,03

13.1.2021

1,46

5,84

13.1.2021

1,46

29,2

13.1.2021

18,26

18,255

13.1.2021

16,60

33,195

13.1.2021

3,24

16,19

13.1.2021

855,00

855

13.1.2021

630,96

630,96

13.1.2021

137,51

137,505

13.1.2021

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Šijací stroj SINGER
1,00
typ
Šijací stroj SINGER
5,00
typ
Žehlicka SINGER SHD
9,00
128
Sviet.stropné 14/3-2
2,00
chr
Sviet.stropné 14/3-3
2,00
rad
Sviet.stropné 14/3-4
2,00
bie
Sviet.stropné 14/3-5
100,00
cie
Sviet.stropné 14/3-8
4,00
dre
Sviet.stropné 14/320,00
drev
Panvica Clipso
1,00
Collectio
Vložka na cestoviny
2,00
Clip
Set na varené víno

5,00

Sada hrncov
1,00
VACUSYS 8 ks
Tlakový hrniec OPAL
1,00
6L
Set tlakových hrncov
1,00
OPA

Deň vydania: 18.01.2021
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177

Sada hrncov 1
nekompletná

1,00

33,00

33

13.1.2021

178

Hriankovac typ 2542

34,00

13,97

475

13.1.2021

179

Dámsky AKU holiaci
stroj

428,00

39,20

16776

13.1.2021

180

Sijací stroj SILVER typ 5,00

27,49

137,45

13.1.2021

3,00

27,50

82,5

13.1.2021

2,00

21,00

42

13.1.2021

1,00

14,00

14

13.1.2021

2,00

14,00

28

13.1.2021

3,00

14,00

42

13.1.2021

2,00

14,00

28

13.1.2021

5,00

14,00

70

13.1.2021

2,00

14,00

28

13.1.2021

1,00

28,00

28

13.1.2021

3,00

14,00

42

13.1.2021

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Šijací stroj SINGER
typ
Cafissimo Classic
cierne
Cafissimo Classic
cerven
Cafissimo Classic
fialov
Cafissimo Classic
zelené
Cafissimo Classic
oranžo
Cafissimo Classic
cerven
Cafissimo Classic
fialov
Cafissimo Classic
hnedé
Cafissimo Classic
bežové

191

Cafissimo picco modré 2,00

8,00

16

13.1.2021

192

Cafissimo Classic
cierne

14,00

14

13.1.2021

193

Cafissimo picco cierne 4,00

8,00

32

13.1.2021

194

Cafissimo picco
pieskové

1,00

8,00

8

13.1.2021

195

Cafissimo picco modré 2,00

8,00

16

13.1.2021

196

Cafissimo picco fialové 2,00

8,00

16

13.1.2021

197

Cafissimo picco šedé 1,00

8,00

8

13.1.2021

198

Žehlicka s vyv.pary

1,00

12,44

12,44

13.1.2021

199

Vajcovar

1,00

3,07

3,07

13.1.2021

200

El.rúra

1,00

16,55

16,55

13.1.2021

201

Olejový radiator 7
rebie

1,00

11,98

11,98

13.1.2021

202

Olejový radiator plochý 1,00

5,99

5,99

13.1.2021

5,99

113,81

13.1.2021

38,40

38,4

13.1.2021

19,92

19,915

13.1.2021

203
204
205

1,00

Olejový radiator 5
19,00
rebie
Šijací stroj MINERVA
1,00
M83
Cestovné nátacky
1,00
Remingt

206

Odšt'avovac JE 50S14 1,00

15,50

15,5

13.1.2021

207

Odšt'avovac JE 50S16 1,00

15,50

15,5

13.1.2021

208

Kulma na vlasy

1,00

2,60

2,595

13.1.2021

209

Sušic vlasov 6 v 1

1,00

5,70

5,7

13.1.2021

210

Gril Barbecue 2300W
2,00
cier

14,91

29,825

13.1.2021

211

Friteza

20,99

41,98

13.1.2021

2,00
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211

Friteza

2,00

20,99

41,98

13.1.2021

212

Hriankovac SEVERIN
2,00
900 W

12,15

24,3

13.1.2021

213

Gril Barbecue 2500 W 1,00

18,33

18,33

13.1.2021

214

Gril Barbecue 2500 W 3,00

17,00

51

13.1.2021

1,00

3,45

3,45

13.1.2021

2,00

3,85

7,69

13.1.2021

215
216

Žehlicka suchá 1100
W
Žehlicka suchá 1100
W

217

Odšt'avovac

1,00

16,33

16,33

13.1.2021

218

Odšt'avovac

1,00

12,26

12,26

13.1.2021

219

Kuch.robot KM 3881

1,00

7,50

7,5

13.1.2021

220

Piecka na chleba

2,00

16,78

33,565

13.1.2021

221

Kávovar typ 4752

7,00

6,36

44,505

13.1.2021

222

Kávovar SEVERIN 10
5,00
šálo

4,50

22,5

13.1.2021

223

Osobná váha

3,78

3,78

13.1.2021

224

Gril Barbecue 1600 W
1,00
cie

15,51

15,505

13.1.2021

225

El.rúra Luxel 3520

1,00

27,55

27,55

13.1.2021

226

El.rúra Luxel 3520

2,00

42,08

84,16

13.1.2021

227

El.stojanový gril

1,00

14,28

14,275

13.1.2021

228

Stolový ventilator
priem

7,00

14,83

103,825

13.1.2021

229

Naparovacia žehlicka 12,00

3,49

41,88

13.1.2021

230

Hriankovac

1,00

3,49

3,49

13.1.2021

231

Zapal'ovac na plyn

41,00

0,97

39,775

13.1.2021

232

Teplomer digitálny
LILY

64,00

2,01

128,37

13.1.2021

233

Tlakomer na zápästie 2,00

4,95

9,89

13.1.2021

1,00
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Opis zabezpečovacieho práva:
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k pohľadávkam číslo 000219D/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017 uzatvorená medzi
spoločnosťou Premt, s.r.o, so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T a Veriteľom ako záložným veriteľom (ďalej len Záložná zmluva 1") a registrácia záložného práva na základe
Záložnej zmluvy vykonaná dňa 13.03.2017, spisová značka NCRzp: 7224/2017. Záložné právo vzniklo registráciou.
Predmetom záložného práva v zmysle záložne zmluvy sú existujúce hnuteľné veci a nové hnuteľné veci, ktoré nadobudne záložca v
budúcnosti za trvania účinkov tejto zmluvy, ktoré sú zásobami (existujúce hnuteľné veci a nové hnuteľné veci všetky spolu alebo ktorákoľvek z
nich ďalej aj len „hnuteľná vec" alebo .hnuteľné veci"), a práva na zaplatenie kúpnej ceny podľa zmlúv o pohľadávke uzavretých ku dňu
podpísania tejto zmluvy a práva na zaplatenie kúpnej ceny podľa zmlúv o pohľadávkach uzavretých kedykoľvek v budúcnosti za trvania
účinkov tejto zmluvy celková suma menovitej hodnoty pohľadávok zo zmlúv o pohľadávke uzavretých kedykoľvek v budúcnosti za trvania
účinkov tejto zmluvy a práva na výplatu vkladu z účtu zo zmlúv o účte uzavretých ku dňu podpísania tejto zmluvy a práva na výplatu vkladu z
účtu podľa zmlúv o účte uzavretých kedykoľvek v budúcnosti za trvania účinkov tejto zmluvy, (ktorékoľvek z týchto práv podľa ktorejkoľvek
zmluvy o pohľadávke alebo, podľa okolnosti, viaceré z nich alebo všetky ďalej aj len „pohľadávka" alebo „pohľadávky").
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o kontokorentnom úvere číslo: 000219/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017, v
znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2018 (ďalej aj „Zmluva o úvere"), uzatvorenej medzi spoločnosťou Premt, s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917
01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako klientom (ďalej aj
„Dlžník") a veriteľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ:
649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, pričom bankové činnosti na území
Slovenskej republiky vykonáva prostredníctvom pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Po, vložka
čislo: 2310/B
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 37
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 13.01.2021
Výška zabezpečenej pohľadávky : 669,462,94 Eur
Výška zabezpečenej sumy : 800.000 Eur
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Deň vydania: 18.01.2021

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,

Mgr. Michal Černek, správca

K002512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Premt s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skladová 1 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 444 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu: Premt s.r.o., so sídlom Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1552/T, týmto zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty :

Por.
č.

Názov položky

1

Skladový regál kovový

2

Stôl pracovný na opravu
výrobkou

3

Stôl pracovný na opravu
výrobkou

4

Stôl kancelársky

5

Pult predajňový

Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 12.1.2021)
deň
Súpisová
súpisová
Rozmer
zapísania
stav
Účtovná
Množstvo
hodnota jedného hodnota Miestosť
š/v/h
do
opotrebovanosti
cena
kusu
spolu
súpisu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
značne
ktorý patril
190/250/55
2
12.1.2021
servis
opotrebované úpadcovi v
25,00 €
50,00 €
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
značne
ktorý patril
250/90/90
2
12.1.2021
servis
opotrebované úpadcovi v
20,00 €
40,00 €
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
značne
ktorý patril
140/90/70
1
12.1.2021
servis
opotrebované úpadcovi v
10,00 €
10,00 €
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
značne
ktorý patril
150/75/75
1
12.1.2021
servis
opotrebované úpadcovi v
10,00 €
10,00 €
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
značne
ktorý patril
90/90/55
1
12.1.2021
servis
opotrebované úpadcovi v
10,00 €
10,00 €
čase
vyhlásenia
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6

Kreslo kancelárske

1

12.1.2021

značne
opotrebované

7

Stolička kancelárska

2

12.1.2021

značne
opotrebované

8

Skladový regál kovový

145/230/55

1

12.1.2021

značne
opotrebované

9

Skladový regál kovový

100/220/55

1

12.1.2021

značne
opotrebované

10

Skriňa plechová

120/170/45

1

12.1.2021

značne
opotrebované

11

Registračka drevená

90/90/30

1

12.1.2021

značne
opotrebované

12

Registračka drevená

90/60/30

1

12.1.2021

značne
opotrebované

13

Skrinka presklená

45/100/30

1

12.1.2021

značne
opotrebované

14

Skladový regál kovový

300/220/65

1

12.1.2021

značne
opotrebované

konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)

Deň vydania: 18.01.2021

10,00 €

10,00 €

5,00 €

10,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

40,00 €

40,00 €
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servis

servis

rozvodňa

rozvodňa

rozvodňa

rozvodňa

rozvodňa

rozvodňa

sklad ND
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15

Skladový regál kovový

150/240//60

1

12.1.2021

značne
opotrebované

16

Skriňa drevená s
nádstavcom

100/200/60

1

12.1.2021

značne
opotrebované

17

Skladový regál kovový

190/250/55

1

12.1.2021

značne
opotrebované

18

Skladový vozík kovový

1

12.1.2021

značne
opotrebované

19

Skladový vozík kovový

2

12.1.2021

značne
opotrebované

20

Paletový vozík

2

12.1.2021

značne
opotrebované

21

Skladový regál kovový

6

12.1.2021

značne
opotrebované

22 Kancelárska zostava čierna

1

12.1.2021

značne
opotrebované

23

Stôl kancelársky čierny

1

12.1.2021

značne
opotrebované

24

Stolička kancelárska

2

12.1.2021

značne
opotrebované

190/250/56

majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v

Deň vydania: 18.01.2021

30,00 €

30,00 €

10,00 €

10,00 €

25,00 €

25,00 €

15,00 €

15,00 €

10,00 €

20,00 €

50,00 €

100,00 €

25,00 €

150,00 €

100,00 €

100,00 €

25,00 €

25,00 €

10,00 €

20,00 €
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sklad ND

sklad ND

sklad ND

sklad

sklad

sklad

sklad

kancelária

kancelária

kancelária
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25

FAX Panasonic Digital

1

12.1.2021

značne
opotrebované

26

Tlačiareň HP P 2055d

1

12.1.2021

značne
opotrebované

27

Počítač AMD PHANOM

1

12.1.2021

značne
opotrebované

28

Monitor Asus

1

12.1.2021

značne
opotrebované

29

Klávesnica

1

12.1.2021

značne
opotrebované

30

Skartovačka malá

1

12.1.2021

značne
opotrebované

31

Kancelárska zostava bledá

1

12.1.2021

značne
opotrebované

32

Stolička kancelárska

1

12.1.2021

značne
opotrebované

33

Stolička rokovacia

4

12.1.2021

značne
opotrebované

čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu

Deň vydania: 18.01.2021

20,00 €

20,00 €

30,00 €

30,00 €

80,00 €

80,00 €

30,00 €

30,00 €

10,00 €

10,00 €

20,00 €

20,00 €

200,00 €

200,00 €

10,00 €

10,00 €

20,00 €

80,00 €
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kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária
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34

Stôl kancelársky bledý v
tvare L

1

12.1.2021

značne
opotrebované

35

Stôl rokovací

1

12.1.2021

značne
opotrebované

36

Kopírka CANON IR 2010

1

12.1.2021

značne
opotrebované

37

Kancelárska zostava bledá

1

12.1.2021

značne
opotrebované

38

Stôl kancelársky

2

12.1.2021

značne
opotrebované

39

Kontajner pod kancelársky
stôl

2

12.1.2021

značne
opotrebované

40

Tlačiareň HP P 1005

1

12.1.2021

značne
opotrebované

41

Ústredňa PANASONIC

1

12.1.2021

značne
opotrebované

42

FAX/Kopírka/Tlačiareň HP
3060 Multifun

1

12.1.2021

značne
opotrebované

značne

§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril

Deň vydania: 18.01.2021

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

40,00 €

40,00 €

100,00 €

100,00 €

30,00 €

60,00 €

10,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

100,00 €

100,00 €

60,00 €

60,00 €
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kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie
1

12.1.2021

značne
opotrebované

Kancelárska zostava
čierna/hnedá

1

12.1.2021

značne
opotrebované

45

Stôl kancelársky čierny

2

12.1.2021

značne
opotrebované

46

Stôl pod počítač

1

12.1.2021

značne
opotrebované

1

12.1.2021

značne
opotrebované

43

Magnetická tabuľa

44

47 Počítač+monitor+klávesnica

1200/900

48

Telef.prístroj PANASONIC
UF-S2

1

12.1.2021

značne
opotrebované

49

Tlačiaren ZEBRA = na EAN
kódy

1

12.1.2021

značne
opotrebované

50

Sedacia súprava 2+1+1+
taburetka

1

12.1.2021

značne
opotrebované

51

Kopírka XEROX

1

12.1.2021

značne
opotrebované

52

Stolička kancelárska

2

12.1.2021

značne
opotrebované

ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia

Deň vydania: 18.01.2021

15,00 €

15,00 €

120,00 €

120,00 €

30,00 €

60,00 €

20,00 €

20,00 €

30,00 €

30,00 €

20,00 €

20,00 €

50,00 €

50,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

10,00 €

20,00 €
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kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária
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53

Skladový regál kovový

54

Regál predajňový

55

Panelová garáž

Konkurzy a reštrukturalizácie

190/250/55

550/250/250

1

12.1.2021

značne
opotrebované

1

12.1.2021

značne
opotrebované

1

12.1.2021

značne
opotrebované

konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu
§ 67 ods.
1 písm a)
majetok,
ktorý patril
úpadcovi v
čase
vyhlásenia
konkurzu

Deň vydania: 18.01.2021

25,00 €

25,00 €

10,00 €

10,00 €

400,00 €

400,00 €

archív

archív

na
pozemku

2 675,00
€

Celkom

Mgr. Michal Černek, správca

K002513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 810/3, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1973
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/533/2020 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/533/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Michal Bartoš, nar.: 04.07.1973, bytom: Štefánikova 810/3, 020 01 Púchov,
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

K002514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 810/3, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1973
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
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Deň vydania: 18.01.2021

Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/533/2020 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/533/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania
SKKS, k. s., správca dlžníka: Michal Bartoš, nar.: 04.07.1973, bytom Štefánikova 810/3, 020 01 Púchov, 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: SK46 8330 0000 0024 0125 3956
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

K002515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Široký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/525/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/525/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 30.12.2020, sp. zn. 40OdK/525/2020-14, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 3/2021 dňa 07.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Igor Široký, nar.
06.08.1973, trvale bytom A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidzaa do funkcie správcu konkurznej podstaty bol
ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu: S297.
Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Široký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/525/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/525/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení
konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka: Igor Široký, nar. 06.08.1973, trvale bytom A. Škarvana 364/2, 971
01 Prievidza.
Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K002517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Široký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/525/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/525/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Igor Široký, nar. 06.08.1973, trvale bytom A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza (ďalej len „Dlžník“),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/525/2020-14 zo dňa 30.12.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Igor Široký, born on 06.08.1973, adress Škarvana 364/2, 971 01
Prievidza, (hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of
the District Court Trencin, No. 40OdK/525/2020-14 dated 30.12.2020 bankruptcy procedure was declared
on the estate of Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 3/2021 dňa 07.01.2021.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
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This resolution of the District Court was published OV No. 3/2021 dated 07.01.2021. The resolution
became valid dated 08.01.2021. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
40OdK/525/2020. 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 Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Karol
Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 40OdK/525/2020. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving
the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the
requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be
signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights
lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place
of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimate of his registration according to the article 29 of the
BRA.

JUDr. Karol Porubčin, správca
JUDr. Karol Porubčin, trustee of the bankrupt.

K002518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubica Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.augusta 79 / 20, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/19/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/19/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167l ods. 1 v spojení s § 28 ods. 3 ZKR boli do zoznamu
pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa: POHOTOVOSŤ,
s.r.o.. ( IČO: 35 807 598 ), a to pohľadávky:

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

1
396,91
655,41
63,80
549,27
1665,39

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Dušan Kubica
číslo konania: 40OdK/19/2018
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konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K002519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Habánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príles 1432/67, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/497/2020 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/497/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. Zn.: 38OdK/497/2020 na úpadcu Eduard Habánek, nar.
08.08.1975 trvale bytom Príles 1432/67, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika.
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 13.01.2021 v zmysle § 167j ods. 1) ZKR.
Správca do dnešného dňa, v zmysle plnenia svojich povinností, nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka úpadcu Eduard Habánek, nar. 08.08.1975 trvale bytom Príles 1432/67, 914 01
Trenčianska Teplá, Slovenská republika.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K002520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Dagmara Adote
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 3/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2015 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:
Číslo súp.
zložky

Názov

66

Základná škola s MŠ,
Svinná 131, 913 24 Svinná

67

Základná škola s MŠ,
Svinná 131, 913 24 Svinná

68

Základná škola s MŠ,
Svinná 131, 913 24 Svinná

69

Základná škola s MŠ,
Svinná 131, 913 24 Svinná

70

Základná škola s MŠ,

Register

Popis

Číslo
zápisu

Súpisová
hodnota v €

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst.
2 ZKR
Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst.
2 ZKR
Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst.
2 ZKR
Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst.
2 ZKR
Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst.
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výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst.
2 ZKR

172,27

K002521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bašo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papradno 47, 018 13 Papradno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/345/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/345/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca 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: František Bašo , nar.
02.08.1965, trvale bytom 018 13 Papradno 47 , Slovenská republika , vedený pod spis. zn.
40OdK/345/2020
z ru šuje.

JUDr. Danica Birošová

K002522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schiszler Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/380/2020/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/380/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 08.09.2020, č. k. 40OdK/380/2020 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Ondrej Schiszler, nar. 10.12.1955, trvale bytom 911 01 Trenčín, Slovenská republika (ďalej aj ako „Dlžník“),
vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Ing. Katarína Štrbáňová, so sídlom Dvory
1932, Púchov 020 01 (ďalej ako „správca“).
Citované uznesenie bolo vydané v Obchodnom vestníku č. OV 177/2020 dňa 14.09.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
potom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok Dlžníka sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku Dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý Dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a z
úvodného stretnutia s Dlžníkom zo dňa 16.11.2020 správca zistil, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
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konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Ondrej Schiszler, nar.
10.12.1955, trvale bytom 911 01 Trenčín, Slovenská republika sa končí.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ondrej Schiszler, nar.
10.12.1955, trvale bytom 911 01 Trenčín, Slovenská republika zrušuje.

V Púchove 13.01.2021
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K002523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fraňová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín ., 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1970
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/467/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/467/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, ako správca dlžníka: Eva
Fraňová, nar. 1.2.1970, trvale bytom 911 01 Trenčín, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení,
že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Eva Fraňová, nar. 1.2.1970, trvale bytom 911 01 Trenčín sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Eva Fraňová, nar. 1.2.1970, trvale bytom 911 01 Trenčín v zmysle
ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K002524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kajan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 108/146, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/466/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/466/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU PODSTÁT
VŠEOBECNÁ PODSTATA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(evidovaný v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, ustanovením § 37 a nasl.
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 665/2005 Z.z. , ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov)

Správca:

JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
91101 Trenčín

Úpadca:

Anton Kajan, nar.: 12.05.1984
Slobody 108/146 , 018 51 Nová Dubnica-veľký Kolačín

1. HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: osobné vozidlo , zn. OPEL Zafira-A , rok výroby: 2000, výrobné č. W0L0TGF75Y2157018, farba čierna metalíza , stav opotrebenia:
vozidlo je opotrenené , zodpovedá počtu najazdených kilometrov , nutnosť opravy , momentálne nepojazdné .
Celková suma: 500,- €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 500,-€
Dátum zapísania do súpisu: 13.01.2021

2.
HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: nákladné vozidlo , zn. Citroen Jumper , rok výroby: 2002, výrobné č. VF7ZBRMNC17089580 , farba biela , stav opotrebenia:
opotrebované ,karoséria vekom hrdzavá , vozidlo je pojazdné vzhľadom na vek vozidla .
Celková suma: 1000,- €
Mena:
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Euro
Hodnota: 1000,- €
Dátum zapísania do súpisu: 13.01.2021

JUDr. Danica Birošová, správca

K002525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berková Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1105 / 79, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/104/2020 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/104/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S1657 ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
49/2020 zo dňa 11.03.2020 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Blanka Berková, nar. 17.10.1963,
bytom Veľká Okružná 1105/79, 958 01 Partizánske (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k.
38OdK/104/2020 vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu a to hnuteľného majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom
v OV č. 86/2020 dňa 06.05.2020 pod súpisným číslom 1 – osobné motorové vozidlo značky Ford Escord 1.8
D CL, rok výroby 1997, výrobné číslo: WF0NXXGCANND78218, v súpisovej hodnote 740 € (ďalej len ako
„hnuteľná vec“) za nasledovných podmienok:
Hnuteľná vec sa speňažuje v III. kole za najvyššiu ponúknutú cenu.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 10
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku SR na adresu kancelárie správcu: JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. Armády 84/22, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani
v prípade, že boli odoslané pred uplynutím lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené

·

na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť

·

ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz
38OdK/104/2020 – neotvárať“

·

každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu

·

riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť

·

kúpna cena musí byť zaplatená pred podpísaním kúpnej zmluvy

·

víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť

·

na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku predmetu na mieste, prípadne poskytnúť iné
informácie o speňažovaní majetku

·

bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0903/759 019 alebo na emailovej adrese: ondrejovicova@ondrejovicova.sk Po dohode so správcom je možná obhliadka
ponúkaného majetku.

Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt

·

fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)

·

presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania

·

návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne

·

vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

107

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

rozsahu
·

dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk, o
čom bude e-mailom upovedomený zástupca veriteľov, ktorý sa môže otvárania obálok zúčastniť

·

správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok

·

víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu

·

v prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takomto prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu. Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola
správcovi doručená skôr

·

správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky

·

správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy

·

ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej
správcom vyzve v poradí druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie a možnosť ohliadky hnuteľnej veci žiadajte vopred na adrese: ondrejovicova@ondrejovicova.sk
alebo na tel.čísle +421903759019.
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K002526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Matias
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrica 236, 972 22 Nitrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/269/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/269/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

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

JUDr. Danica Birošová, konkurzný správca úpadcu Marek Matias , nar.: 28.01.1978 , trvale bytom 972 22 Nitrica
236 , sp. zn. 40OdK/269/2020 týmto podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Zároveň týmto vyzývame, veriteľov úpadcu, ktorí sa prihlásili do konkurzného konania, aby nám poštou na adresu
kancelárie správcu JUDr. Danica Birošová, Piaristická 276/46 , 911 01 Trenčín prípadne elektronicky na emailovú
adresu birosova@ak-birosova.sk oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN prípadne
variabilný symbol, na ktorý budú poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok z
rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Naděžda Rejchrtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 0, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/116/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/116/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

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

Správca týmto podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Naděžda Rejchrtová ,rod. Chloupeková nar. 30.09.1947, trvale bytom 958 41
Veľké Uherce , Slovensko, končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Naděžda Rejchrtová , rod.Chloupeková , nar .
30.09.1947 , trvale bytom trvale bytom 958 41 Veľké Uherce , Slovensko zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 13.01.2021

K002528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Belanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka ulica 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/529/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/529/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Marek Belanský, nar. 04.04.1985, trvale bytom Krátka ulica
2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/529/2020 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 na telefónnom čísle 0905/517256, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese:
roderova@onlinespravca.sk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K002529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Belanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka ulica 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1985
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/529/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/529/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Marek Belanský, nar. 04.04.1985, trvale bytom Krátka ulica 2030/9, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/529/2020, týmto v zmysle ust. § 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 je:
IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
·
·

bolo podané na predpísanom tlačive
na účet správcu v banke alebo 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.
Ing. Katarína Roderová, správca

K002530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Belanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka ulica 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/529/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/529/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi sa začalo insolvenčné konanie. Vyzývame Vás, aby
ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi ( pričom tak
urobiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý tvorí prílohu k tomuto oznamu ).
Náležitosti predmetnej konkurznej veci:
InaccordancewithArticle 54ofRegulation(EU) 2015/848ofthe EuropeanParliamentandof theCouncilof 20
May 2015 on insolvency proceedings, we hereby inform you that insolvency proceedings have been initiated
againstyourdebtor. We invite you to file your claims against the debtor in accordance with the procedure
below (usingthestandardclaimformattachedtothisnotice). Particulars of the insolvency case in question:
Dlžník
Meno a priezvisko / obchodné meno
Bydlisko / sídlo:
Dátum narodenia / IČO:
Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Ďalšie informácie o totožnosti dlžníka:

Debtor
Name and surname / business name
Residence:
Date of birth / Business ID:
Place of birth:
Identification number:
Further information about the debtor's identity:

Marek Belanský
Krátka ulica 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
04.04.1985
-

Marek Belanský
Krátka ulica 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovak republic
04.04.1985
-

Konanie
Druh konania:
Konanie o oddlžení podľa 4 časti ZKR
Začatie
insolvenčného 12.01.2021
konania:
Sp. zn. konania:
38OdK/529/2020
Príslušný súd:
Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika
Správca:
Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská
roderova@onlinespravca.sk

Proceeding
Type of procedure:
Initiation
of
proceedings:
Proceeding No:
Competent court:
Bankruptcy Trustee:

republika,

e-mail:

Republic,

e-mail:

DebtreliefprocedureunderPart4oftheZKR
insolvency 12.01.2021
38OdK/529/2020
DistrictCourtTrencin,Piaristicka27,91180Trencin,SlovakRepublic
Ing. Katarína Roderová, Piaristicka 44, 911 01 Trencin,
roderova@onlinespravca.sk

Slovak

Prihlasovanie pohľadávok
Orgán oprávnený Správca
prijímať
prihlášky:
Adresa
na Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
prijímanie
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prihlášok:
Spôsob podania Osobne, poštou, do elektronickej schránky na doručovanie.
prihlášok:
Lehoty
na Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
prihlasovanie
rozvrh.
Ustanovenia
pohľadávok:
§ 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.
Vzor tlačiva na Predstavuje prílohu tohto podania
prihlasovanie
pohľadávok:
Postup
pri Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
prihlasovaní
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
pohľadávok:
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. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť
len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis.
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. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
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.
Následky
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
neprihlásenia
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
pohľadávok:
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.
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.
Mena
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
prihlasovaných referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
pohľadávok:
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.
Povinnosti
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
zabezpečených poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí
veriteľov:
na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený
iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
Iné údaje:
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. 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. Ustanovenie § 29 ods. 9 ZKR 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. 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 )
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;
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,
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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.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr
vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte
viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo
v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný ( jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447- sk.do?init=true]2 ). Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť
kliknutím na tento odkaz: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2 ]. Príslušné informácie o konkrétnom
insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sk.

Logging claims
Authority
Bankruptcytrustee
authorized
to
receive
applications:
Address
for Piaristicka44,91101Trencin,Slovakrepublic
receiving
applications:
How to apply:
Inperson,bymail,toanelectronicmailboxfordelivery.
Deadlines
for The creditor has the right to file for bankruptcy until the administrator announces in the Commercial Gazette that
filing claims:
it is going to draw up a schedule. Provisions§29par.1,2,4to6,8to10,Sections30and31oftheCRCshallapply
mutatismutandis.
Sample
claim Itisannexedtothissubmission
form:
To file claims:
The application must be filed in one copy with the trustee, which must be delivered to the trustee within the basic
registrationperiodwithin45daysofthebankruptcy.Ifthecreditordeliverstheapplicationatalaterdate,theapplicationis
takenintoaccount,butthecreditorcannotexercisetherighttovote.Theadministratorshallpublishtheentryofsucha
receivableinthelistofreceivablesintheCommercialBulletin,statingthecreditorandtheamountentered.Serviceofthe
applicationtothecontrollerhasthesamelegaleffectsastheexerciseoftherighttocourtinthecourseofthelimitation
periodand the expiry of the right. Onlyanother creditor is entitled to deny theregistered claim. The provisions of § 32
para.3,5to7,9,11,13to16and18oftheZRCshallapplymutatismutandis.
Theapplicationmustbesubmittedontheprescribedformandmustcontaintheessentials,otherwisetheapplicationwill
not be taken into account. The basic requisites of the application are: name, surname and residence or name and
registeredofficeofthecreditor,name,surnameandresidenceornameandregisteredofficeofthebankrupt,legalreason
fortheclaim,orderofsatisfactionoftheclaimingeneral,totalamountoftheclaim,signature.
Theapplicationshallbeaccompaniedbydocumentsprovingthefactssetouttherein.Thecreditorwhoisanentityshall
stateintheapplicationastatementwhetheritaccountsforthereceivableintheaccounting,towhatextent,orthereasons
whyitdoesnotaccountforthereceivableintheaccounting.Onlyanothercreditorisentitledtodenytheregisteredclaim.
Theprovisionsof§32para.3,5to7,9,11,13to16and18ZRCshallbeused
appropriately.
The application may also claim a future receivable or receivable that is subject to the fulfillment of the condition
(hereinafter referred to as the “contingent receivable”); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the
rightsattachedtothecontingentreceivableafterithasprovedtothetrusteethatthecontingentreceivablehasarisen.
Consequences of Ifthecreditordeliverstheapplicationatalaterdate,theapplicationistakenintoaccount,butthecreditorcannotexercise
failure
to
file therighttovoteandotherrightsattachedtotheclaimbeingfiled.Thisiswithoutprejudicetotherighttofairsatisfactionof
claims:
thecreditor;however,itcanonlybesatisfiedfromtheproceedsincludedinthescheduleofgeneralnature,theintentionof
whichwas compiled in the Commercial Gazette after the application was filed with the administrator. The administrator
shallpublishtheentryofsuchareceivableinthelistofreceivablesintheCommercialBulletin,statingthecreditorandthe
amountentered.
Inthecaseofasecuredclaim,theapplicationdeliveredtothetrusteemustalsodulyandtimelyexercisethesecurityright,
withinthebasicregistrationperiodof45daysfromthedateofbankruptcy,otherwiseitwillexpire.
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of The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by the
administratorbyconversionatthereferenceexchangeratedeterminedanddeclaredonthedayofthebankruptcybythe
European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a currency whose reference
exchangerateisnotdeterminedanddeclaredbytheEuropeanCentralBankortheNationalBankofSlovakia,theamount
oftheclaimshallbedeterminedbyaprofessionallyappointedadministrator.
of For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and legal
reasonforthecreationofthesecurityright.Thetotalamountoftheclaimwillbedividedintotheprincipalandaccessories
inthe application form, while theaccessories will be divided inthe application form according tothe legal reason of its
origin.
Asecuredhomeloancreditorshallonlybeabletoapplyiftheclaimonthehomeloanisalreadyfullypayable,orifthe
securedcreditorwhosesecurityrightisearlierhasapplied,astheadministratorwithoutunduedelayinthesecuredhome
loancreditor.notifyinwriting.
Intheeventofbankruptcy,acreditorwhohasaclaimagainstabankruptotherthanthebankruptisalsoclaiminghisclaim
bybankruptcyifitissecuredbyasecurityrightrelatingtothebankrupt'sassets.Suchacreditorcanonlybesatisfiedby
theproceedsobtainedbytheliquidationoftheassetssecuringhisclaim,andcanexercisevotingrightsatthecreditors'
meetingonlytotheextentthathisclaimislikelytobesatisfiedfromtheassetswhichheissecuredwith.Ifsuchacreditor
fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not taken into account in the
bankruptcyproceedings,buthastherighttosurrenderwhatthematerialconcernedhasenriched,asaclaimagainstthe
estate,whichshall,however,besettledonlyafterthesatisfactionofallotherclaimsagainstthatestate.

Other data:
eterritoryoftheSlovakRepublicisobligedtoappointarepresentativeforservicewithdomicileorregisteredofficeintheSlovakRepublicand
notifythe administrator of the appointmentin writing, otherwise the documentswill be delivered to himonly by publication in the Business
Journal.Anyonewho,withareservationoftitle,couldotherwiserequesttheexclusionofanitemfromtheinventory,mayexercisehisrightsin
bankruptcy by filing the application in the same way as he would exercise a security right. Such a creditor entrusts the trustee with the
application to register and monetize the property subject to ownership. The provisions governing the position of the secured creditor shall
applymutatismutandistothestatusofsuchacreditor.Article29para.9TheCRCshallalsoapplytotheexerciseofrightsbyacreditorwho
hasleasedthecasetothedebtorforafixedtermrentwithaviewtotransferingtheleasedthingtothedebtor'sproperty.Uponexpiryofthe
basic application period, the administrator shall submit to the court, together with his opinion, a list of submissions deemed not to be
consideredasapplications,andthecourtshallwithoutunduedelaydeterminewhethersuchapplicationsaretobeconsideredasapplications
.Thecourtshalldelivertheordertotheadministrator,whoshallnotifythepersonsconcerned.(§30(1)ZKR).Aclaimfilingaclaimthatis
filedbybankruptcycannotbecorrectedorsupplemented.(§30(2)ZKR)
Pursuant to Section 166a para. 1 of the Criminal Code, unless otherwise provided by this Act (Sections 166b and 166c), the following
receivablesaresatisfiedinbankruptcy:
(a)a claim whicharose prior to thecalendar month in whichthe bankruptcy orthe protection against creditorswas granted (the "record
date");
(b)thefutureclaimoftheguarantor,theco-borroweroranyotherpersonagainstwhomtheclaimisduedebtor;
(c)aclaimarisingfromtheterminationorwithdrawalofthecontract(§167d)inthecaseofacontractconcludedpriortobankruptcy
PursuanttoSection166bpara.1ZKR,areclaimsexcludedfromsatisfaction:
(a)
the
receivable
accessories
that
exceed
5%
of
the
principal
of
the
receivable
for
each
calendaryearoftheexistenceofthereceivabletowhichtheentitlementarosepriortotherecorddate;foraperiodshorterthanacalendar
year,anenforceablealiquotpartoftheaccessoriesremains,
(b)theaccessoriesoftheclaimtowhichtheclaimaroseonthedecisivedayandafterthedecisiveday;thisdoesnotapplytoahousing
loanclaim,unlessithasbeendeclaredbankrupt,
(c)apromissorynote,ifitwassignedbythedebtorbeforetherecorddate;
(d)contractual penaltiesand otherfinancial penalties, whetherprivate orpublic, wherethe obligation givingrise tothe rightto impose or
imposesuchapenaltyorpenaltywasbreachedbeforetheoperativedate;
e)monetaryclaimsbelongingtoorbelongingtoarelatedpartyofthedebtorandwhicharosebeforethedecisivedate;
(f)thecostsincurredbythepartiesinconnectionwiththeirparticipationintheinsolvencyproceedingsorintherepaymentschedule.
PursuanttoSection166cpara.1ZKR,thefollowingclaimsarenotaffectedbythedebtrelief:
(a)aclaimbyacreditor-naturalpersonwhohasnotbeenacquiredbyassignment,transferorpassage,exceptinheritance,unlesssuch
claimhasbeenfiledinbankruptcybecausethecreditorhasnotbeennotifiedinwritingbythetrusteethatbankruptcyhasbeendeclared;§
166bpar.1,par.and(b)thisiswithoutprejudiceto:
(b)aclaimforlegalaidgrantedtoadebtorbytheLegalAidCenterinconnectionwithadebtreliefprocedure;
(c) a secured claim to the extent that it is covered by the value of the
right;§166bpar.1,par.and(b)thisiswithoutprejudiceto:

(d)aclaimforliabilityfordamagetohealthorwillfulmisconduct,includingtheaccessoriesofsuchaclaim;

subject

of

the

(e)thechild'smaintenanceclaim,includingtheaccessoriesofsuchaclaim;
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(f)laborclaimsagainstthedebtor,
(g)afineunderthePenalCode,
(h)non-monetaryreceivable.
ClaimsmaybesubmittedinanyofficiallanguageoftheinstitutionsoftheEuropeanUnion.Notwithstandingthis,however,youmaylaterbe
requiredtosubmitatranslationintotheofficiallanguageoftheMemberStateinwhichproceedingsareinstitutedor,wherethereareseveral
official languages in
 that Member State, in the official language or one of the official languages of
 the place , in which the insolvency
proceedings have been opened, or in any other language indicated by the Member State as acceptable (the languages indicated
 by the
Member States can be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447- en.do ? init = true] 2). Further information on
insolvencyproceedingsinMemberStatescanbefoundbyclickingonthefollowinglink:[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447en.do?init=true2].Relevantinformationonthespecificinsolvencyproceedingscoveredbythisnoticecanbeobtainedatthefollowingwebsite
oftheEuropeane-JusticePortal:https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en.

K002531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chalmovský Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1308 / 45, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1964
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/730/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/730/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o III. kole ponukového konania
Spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Mierové námestie 8,
Trenčín 911 01, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Pavel
Chalmovský, nar. 16.08.1964, trvale bytom Horská 1308/45, 958 01 Partizánske,v zmysle ust. §167n ods. 1
druhá veta v spojení s §167p ZKR, oznamuje vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
oddelenej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č.
158/2020 zo dňa 17.08.2020.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
1. Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Partizánske, na liste vlastníctva č. 763, pre katastrálne územie Kolačno, Obec Kolačno,
Okres Partizánske, pozemok parcely registra “E“, parc.č. 692, orná pôda vo výmere 692m2,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1.
Číslo položky: 001
Súpisová hodnota: 1 000 EUR
2. Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Partizánske, na liste vlastníctva č. 763, pre katastrálne územie Kolačno, Obec Kolačno,
Okres Partizánske, pozemok parcely registra “E“, parc.č. 1637, orná pôda vo výmere 1340m2,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1.
Číslo položky: 002
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Súpisová hodnota: 2 300 EUR

Podmienky III. ponukového kola:
1. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej
obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka - 38OdK/730/2019“.
2. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
3. Záujemca v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra
banka, a.s., číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, Variabilný symbol: číslo položky, s
uvedením Poznámky platby: 38OdK/730/2019. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné
údaje – v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v
prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO a sídlo.
4. V podanej ponuke musí byť jednoznačné vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
a. v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na ponuke s
nimi prejavuje súhlas.
b. spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo
obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
c. súhlasí s pokutou vo výške ponúkanej ceny záujemcu za prevod predmetu ponukového kola v prípade, že
v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu, (ii) od ponuky odstúpi, alebo (iii) nespĺňa v čase prevodu predmetu
ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola.
5. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
6. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady.
7. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
8. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva so správcom.
Zložená záloha sa započítava na kúpnu cenu.
9. Ak záujemca:
a. v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu,
b. od ponuky odstúpi, alebo
c. nespĺňa v čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola,
záloha zložená záujemcom v plnej výške prepadá v prospech konkurznej podstaty ako pokuta za nedodržanie
podmienok ponukového konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového
konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
10. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
11. Všetky náklady súvisiace so zápisom prevodu predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane akýchkoľvek
poplatkov hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ/kupujúci.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K002532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Gúta 67, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/203/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/203/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie – 1. kolo
Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, ako správca majetku dlžníka: Tibor Szabó,
nar. 12.11.1956, bytom Veľká Gúta 67, 946 03 Kolárovo, ako fyzickej osoby podnikajúcej pod obchodným
menom Tibor Szabó – TURBO-TEAM, s miestom podnikania Partizánska 9/3, 946 03 Kolárovo, IČO:
22 709 509 (ďalej ako „úpadca“) v súlade s ust. §167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. §167p a nasl. ZKR vyhlasuje 1. kolo verejného
ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 242/2020 dňa 16.12.2020 (ďalej spolu ako
„majetok“ alebo „predmet verejného ponukového konania“).
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania.
1. Predmetom verejného ponukového konania je nasledovná nehnuteľnosť:
Por.
číslo
14

Podstata

Všeobecná

Súpisná
hodnota
(EUR)

Názor
lesný pozemok, k.ú. Dedina Mládeže,
parc.č. 13098 o výmere 244 m2, LV č. 396,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/480 k celku

25,00

Dôvod zápisu
vlastníctvo úpadcu
podľa
katastra nehnuteľností

Zabezpečenie

nie

Celková súpisová hodnota nehnuteľnosti je v sume 25,00 Eur.
2. Záväzné ponuky záujemcov o uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude nadobudnutie predmetu
verejného ponukového konania ako celku do vlastníctva, musia byť vyhotovené v písomnej forme a musia byť
doručené na adresu kancelárie správcu Mgr. Ivana Duchoňová, Farská 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika v
zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz Tibor Szabó – záväzná ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý bude vrátená kúpna cena
v
prípade,
že
jeho
ponuka
bude
vyhodnotená
ako
neúspešná.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené
po
tomto
termíne
sa
nebude
prihliadať.
5. Minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na sumu 25,00 EUR (slovom dvadsaťpäť eur).
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku, ktorý predstavuje
predmet tohto verejného ponukového konania, t.j. ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy k predmetu tohto
verejného
ponukového
konania.
7. K ponuke na odkúpenie majetku je záujemca, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom povinný priložiť originál výpisu z obchodného registra, či iného príslušného registra nie starí ako
1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ je povinná priložiť overenú fotokópiu občianskeho preukazu.
8. V prípade, ak má záujemca nadobudnúť predmetný majetok do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov,
záujemca
priloží
aj
súhlas
druhého
manžela
s
kúpou
predmetného
majetku.
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9. Záujemca je povinný zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech bankového účtu: SK07 5600 0000 0014 7904 5001 vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.. Do
správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: 28OdK/203/2020 VPK 1 a priezvisko záujemcu.
10. Na ponuky, pri ktorých nebude v lehote určenej na predkladanie ponúk zložená záloha na celú ponúknutú
kúpnu
cenu,
sa
nebude
prihliadať.
11. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca získať od správcu na tel: 0905 187 803 alebo
prostredníctvom
mailu
zaslaného
na:
ivana.duchonovamail.com.
12. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore
s podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
13. Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka, resp. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu
verejného
ponukového
konania,
s
najvyššou
ponúknutou
kúpnou
cenou.
14. Úspešný záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom kúpnej zmluvy ako aj ostatné náklady
spojené
s
prevodom
vlastníckeho
práva
k
predmetu
verejného
ponukového
konania.
15.Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

Mgr. Ivana Duchoňová, správca

K002533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Drešková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Dózsu 376/28, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdS/5/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdS/5/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca majetku dlžníka Mária Drešková, nar. 15.10.1969, J. Dózsu 376/28, 941 31
Dvory nad Žitavou, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 h do 15,00
h.
Termín je potrebné dohodnúť
szaboova.spravca@gmail.com.

si

na

tel.č.

0948

097 397,

0915

741 258

alebo

V Nových Zámkoch dňa 13.01.2021
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K002534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kecskés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 41/11, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/268/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/268/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23OdK/268/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.11.2020, sp. zn.: 23OdK/268/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 24.11.2020 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 18.11.2020“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Ladislav Kecskés, nar. 06.01.1982, bytom Záhradná 41/11, 935 56 Mýtne Ludany (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie
správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Zuzana Szabóová, správca, L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, zapísaná
v zozname správcov MS SR pod číslom S 1525 (ďalej len „Správca“). Správca v súlade s ustanovením § 167j
ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci
všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka. V
zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR
Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak
veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa
veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na základe
uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka, ich
predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.

V Nových Zámkoch dňa 13.01.2021
JUDr. Zuzana Szabóová, SKP

K002535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janov dvor 10A/7392, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/256/2020 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/256/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Ladislav Kollár, 16.12.1964, bytom: Janov dvor č. 7392/10A, Nové Zámky (ďalej tiež ako
"dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako
"ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje
náklady konkurzu. V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.
V Nitre, dňa 13.01.2021
JUDr. Marián Dobiš, správca
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K002536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bagin Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolce 113, 946 17 Sokolce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/204/2020 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/204/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oprávnené osoby majú právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty uverejnený v Obchodnom vestníku a to za
cenu stanovenú znaleckým posudkom a ak túto cenu uhradia do 31.01.2021 na účet SKP uverejnený v
Obchodnom vestníku.

K002537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ostrodická Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
990 990, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/201/2018 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/201/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SKP týmto dopĺňa podstatu o výťažok zo speňaženia vo výške 5550 €.

K002538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Udvardi, podnikajúci pod obchodným menom
Peter Udvardi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 60, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/222/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/222/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2. kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Peter Udvardi, nar. 29.04.1983, bytom Bátorove Kosihy 60, 946 34
Bátorove Kosihy, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Udvardi, s miestom podnikania 946 34 Bátorove
Kosihy 60, IČO: 44099 363, spis. zn.: 23OdK/222/2020 vyhlásil 2. kolo verejného ponukového konania na predaj
hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 246/2020 zo dňa
22.12.2020 pod číslom K091233).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 17.12.2020 posledným dňom lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predkladanie ponúk bol termín 12.01.2021.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo Mazda 323 F)
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 13.01.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K002539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Udvardi, podnikajúci pod obchodným menom
Peter Udvardi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 60, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/222/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/222/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Peter Udvardi, nar. 29.04.1983, bytom Bátorove Kosihy 60, 946 34
Bátorove Kosihy, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Udvardi, s miestom podnikania 946 34 Bátorove
Kosihy 60, IČO: 44099 363, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na
predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 230/2020 zo dňa
30.11.2020 pod. č. K086234).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo MAZDA 323 F;
Druh karosérie: AA sedan;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1996;
Farba: zelená metalíza;
VIN: JMZBA14P201221132;
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Palivo: benzín;
EČV: KN149CS;
Stav: nepojazdné, opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 118 tis. km), čiastočne už rozpredané na
náhradné diely, neplatná STK a EK;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 23OdK/222/2020 – Mazda „menozáujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 23OdK/222/2020 Peter Udvardi – Mazda - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 02.02.2021 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
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PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 03.02.2021 o 08.45 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 3. kola VPK.

V Nitre, dňa 13.01.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K002540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edgar Tabery
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Thuróczyho č. 1822/25, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/174/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/174/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Edgar Tabery, nar. 10.10.1988, bytom Šahy, J. Thuróczyho č. 1822/25, v
súlade s ust. §-u 167q ods. 1 v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj peňažnej pohľadávky zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako
súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV č. 181/2020 zo dňa 21.09.2020 pod. č. K070092).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705;
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mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Peňažná pohľadávka
Dlžník: Nikoleta Melicherová, dát. nar.: 20.09.1983, bytom A. Szokolyiho 3, 936 01 Šahy
Suma: 1.000,00 EUR;
Právny dôvod vzniku: pôžička poskytnutá fyzickej osobe na základe zmluvy o pôžičke;
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1.000,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 1. kole VPK vyššie uvedenú peňažnú pohľadávku správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR
podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/174/2020 – pohľadávka „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/174/2020 Edgar Tabery – pohľadávka - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 02.02.2021
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia pohľadávky, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 1. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
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predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.

V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 03.02.2021 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný majetok a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 1. kola VPK.

V Nitre, dňa 13.01.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K002541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biharyová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Báb 161, 951 34 Báb
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/254/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 9.11.2020
v právnej veci č.k. 28OdK/254/2020 majetok úpadcu : Helena Biharyová, nar. 13.09.1967, bytom Malý Báb 161,
951 34 Báb týmto o z n a m u j e m , že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu vedeného vo veci č.k. 28OdK/254/2020 v kancelárii správcu na adrese: ul. M. R.
Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadame podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom:
judrjaromirvalent@gmail.com, príp. telefonicky na tel. č: 0907 734 692.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : JUDr. Jaromír Valent , ul. M. R. Štefánika 4,
940 01 Nové Zámky a to prednostne elektronicky cez portál slovensko.sk, alebo emailom, príp. poštou.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 10. 1.2021

K002542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biharyová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Báb 161, 951 34 Báb
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/254/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/254/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn. spr: S 1149, spravujúci v právnej veci č.k. 28OdK/254/2020 na základe
Uznesenia OS Nitra zo dňa 9.11.2020 majetok úpadcu : Helena Biharyová, nar. 13.09.1967, bytom Malý Báb
161, 951 34 Báb, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem v právnej veci č. k. 28OdK/254/2020 číslo bankového
účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok pre popretie pohľadávky a to na účet vedený v SLSP, a.s., IBAN :
SK07 0900 0000 0051 4905 0295 .
Súčasne upovedomujem veriteľov, že v zmysle § 32 ods. 7 ZKR :
„Popretiepohľadávkyveriteľomjeúčinné,aka)bolopodanénapredpísanomtlačivea
b)naúčetsprávcuvbanke,alebopobočkezahraničnejbankybolzloženýpreddavoknatrovykonaniavovýške
podľaodseku19suvedenímčíslapohľadávkyzozoznamupohľadávokakovariabilnéhosymbolu;“
§ 32 ods. 19 ZKR : „ Výška preddavku na trovy konania ourčenie popretej pohľadávky sú 2 percentá zo sumy
spornej pohľadávky aak ide opopretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, vktorej bola popretá,
atonajmenej350euranajviac10.000eur.“
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 10. 1.2021
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K002543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Vajsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/234/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/234/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Andrea Vajsová, nar. 15.03.1974, trvale bytom Mierová 164/62, 937
01 Želiezovce, podnikajúca pod obchodným menom: Andrea Vajsová, s miestom podnikania Mierová 164/62, 937
01 Želiezovce, IČO: 50 129 678, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.02.2017 v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
doručenie prihlášok zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa:
Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 810 00 Bratislava, IČO: 35 831 154 - v celkovej prihlásenej sume 614,28 Eur.
KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka

K002544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ostrihoňová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1417/35 1417/35, 949 01 Nitra - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/287/2020 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/287/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje, že do spisu je možné nahliadať v sídle správcu konkurznej podstaty: Ing. Rudolf
Ivan, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod..

K002545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ostrihoňová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1417/35 1417/35, 949 01 Nitra - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/287/2020 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/287/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu a popretie pohľadávky:
- číslo účtu: 4013133070/7500
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- IBAN: SK14 7500 0000 0040 1313 3070
- BIC: CEKOSKBX
- variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
- účet vedený v ČSOB a.s.

K002546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ostrihoňová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1417/35 1417/35, 949 01 Nitra - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/287/2020 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/287/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 21.12.2020, č.k. 29OdK/287/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 29.12.2020, č. OV 249/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Zdenka
Ostrihoňová, narodená 01.09.1963, bytom Štúrova 1417/35, 949 01 Nitra. 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. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty,
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949
68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 29OdK/287/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia
Okresného súdu v Nitre v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
dátum a podpis. 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. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa
na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka.

Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty

Notification to foreign creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20Th of May
2015, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
court Nitra from 21th of December 2020, No. 29OdK/287/2020, published in Commercial Journal on the 29th of
December 2020, OV No. 249/2020 the bankruptcy was declared on the estate of Zdenka Ostrihoňová, date of
birth 01.09.1963, adress Štúrova 1417/35, 94901 Nitra, Slovakia. The bankruptcy was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee,
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovak Republic and in one original to the District court Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovakia, to the No. 29OdK/287/2020. Registrations that will not be delivered on time will be considered as
claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise
security rights lapse. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following
the publication of Resolution District Court in Nitra in the Business Journal. Creditors whose claims arise in the
future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim against another person as
debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same
way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor
must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the bankrupt’s general estate, total amount of claim, date and registration form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which
the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and
interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central
Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to
be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added, otherwise these claims will not 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 accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreign creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee
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K002547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Zacharová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Pesek 228, 937 01 Sikenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/266/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/266/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 13.11.2020, sp.zn: 30OdK/266/2020-18 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Katarína Zacharová, nar. 26.6.1979, bytom Veľký Pesek 228, 937 01 Sikenica, Slovenská
republika, a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky (od 1.1.2021-Podzámska 32,
940 02 Nové Zámky), zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd
Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.
224/2020 dňa 20.11.2020.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 30OdK/266/2020 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu
v zmysle ust. ZKR.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K002548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tlmače 1, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/296/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/296/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Jaroslav Varga, nar. 8.7.1961, bytom obec Tlmače, Slovenská
republika, a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname
správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil
dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 7/2021 dňa 13.1.2021.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení,
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatný preddavok.
JUDr. Richard Schwarz, správca
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K002549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tlmače 1, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/296/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/296/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 5.1.2021, sp.zn: 27OdK/296/2020-17 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Jaroslav Varga, nar. 8.7.1961, bytom obec Tlmače, Slovenská republika, a JUDr. Richard Schwarz, so
sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za
správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 7/2021 dňa 13.1.2021.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 8 ods.
4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení, správca oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu sp.zn.: 27OdK/296/2020 S 296 v kancelárii
správcu na adrese: Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, 2. posch. počas úradných hodín v pracovných dňoch
Po-Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo e-mailom na adrese:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K002550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tlmače 1, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/296/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/296/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potřebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
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(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka - Jaroslav Varga, nar. 8.7.1961, bytom obec Tlmače, Slovenská republika, (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.: 27OdK/296/2020-17 zo dňa 5.1.2021 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 - Jaroslav Varga, date of bird 8th of July 1961,
residency city Tlmače, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the
District Court Nitra, No. 27OdK/296/2020-17 dated on 5th of January 2021, the bankruptcy was declared on
the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2021 dňa 13.1.2021. Dňom
14.1.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 7/2021 on 13th of
January 2021. Bankruptcy was declared on 14th of January 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Richard Schwarz, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: JUDr. Richard Schwarz , trustee, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, Slovak
Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 14.1.2021.
The date 14th of January 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy, also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by en cashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/
Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link:https: //www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
is alleged incurrency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Richard Schwarz, správca/trustee

K002551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biharyová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Báb 161, 951 34 Báb
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/254/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/254/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 9.11.2020 v právnej veci č. k. 28OdK/254/2020 v konkurze
majetok dlžníka : Helena Biharyová, nar. 13.09.1967, bytom Malý Báb 161, 951 34 Báb týmto, v zmysle § 76
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamujem, že nebol
zistený majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu a preto v právnej veci č.k. 28OdK/254/2020 nie je možné
vyhotoviť súpis konkurznej podstaty.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 13.1.2021

K002552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Juhászová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Okoličná na Ostrove 1, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/261/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/261/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Hnuteľný majetok

1.osobné motorové vozidlo RENAULT
VIN

VF1C4040502379677

EĆ

KN889BB

Farba

zelená pastelová

Dátum prvej evidencie

16.06.1993

Cena

100,- Eur

2.osobné motorové vozidlo BMW
VIN

WBACJ51050AS22099

EĆ

KN046CC

Farba

modrá metalíza

Dátum prvej evidencie
Cena

01.01.1998
1 000,- Eur

K002553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhászová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Stampayho 1193/90D, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1965
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/262/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/262/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Judita Juhászová, nar. 13.06.1965, J. Stampayho 1193/90D, 943 42
Gbelce, 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K002554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhászová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Stampayho 1193/90D, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1965
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/262/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/262/2020
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 Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Judita Juhászová, nar. 13.06.1965, J. Stampayho 1193/90D, 943 42
Gbelce, týmto oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tomprípadeaknatodápodnetveriteľazároveňakveriteľuhradízálohunatrovytýchtošetrení.Takétošetrenie
správcavykonánanákladydožadujúcehosaveriteľa.Veriteľmánároknaúhradutýchtonákladovvkonkurzeako
nákladkonkurzuvsumeschválenejzástupcomveriteľovalebourčenejschôdzouveriteľov,akzástupcaveriteľov
niejeustanovený.“

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.

Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo zisťovania samotného správcu boli zistenaé nehnuteľnosti
vo vlastníctve dlžníka, nachádzajúca sa na LV č. 2027 a LV č. 2158, okres: Nové Zámky, obec: GBELCE,
katastrálne územie: GBELCE, v podiele 1/6 a nehnuteľnoť vo vlastníctve dlžníka nachádzajúca sa na LV č. 2026,
okres: Nové Zámky, obec: GBELCE, katastrálne územie: GBELCE, v podiele 5/72 to:

p.č. popis

1.
2.
3.

Súpisová
hodnota

nehnuteľnosť rodinný dom – stavba so súpisným číslom 369 evidovaná na LV č 2027 pre okres Nové Zámky, obec
GBELCE, kat. územie Gbelce, nachádzajúca sa na parc. č. 1026/3, spoluvlastnícky podiel v 1/6
8950
nehnuteľnosť: pozemok parc. registra „E“ č. 188 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 957 m2, ktorá je zapísaná
na LV č. 2026 pre okres Nové Zámky, obec GBELCE, kat. územie Gbelce, spoluvlastnícky podiel v 5/72.
138,50
nehnuteľnosť: pozemok parc. registra „E“ č. 187/2 záhrada o výmere 741 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 2158 pre
okres Nové Zámky, obec GBELCE, kat. územie Gbelce, spoluvlastnícky podiel v 1/6.
904,50

Mena

Eur
Eur
Eur

Dlžník si v zmysle zoznamu majetku uplatňuje na nehnuteľnosti nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle § 167o ods. 2 ZKR, "obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca. Ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia."
Podľa odhadu správcu by po speňažení majetku dlžníka a odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky veriteľov.

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

K002555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Janovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Rákocziho 13/229, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1943
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/255/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/255/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka: Alžbeta Janovská, nar. 02.11.1943, bytom Rákócziho ul. 13/229, 945 01 Komárno, sp. zn.:
28OdK/255/2020, týmto podľa 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, že ku dňu
povinnosti spísať majetok, nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate
zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K002556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Janovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Rákocziho 13/229, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1943
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/255/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/255/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka: Alžbeta Janovská, nar. 02.11.1943, bytom Rákócziho ul.
13/229, 945 01 Komárno, sp. zn.: 28OdK/255/2020 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle
ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K002557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bronislava Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 22, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/91/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/91/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty zostavený podľa § 167u Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dlžník: Bronislava Farkašová, nar. 04.08.1978, Budovateľská 1266/22, 941 11 Palárikovo

Správca:

JUDr. Zuzana Szabóová
L. Kassáka 8
940 01 Nové Zámky

č.k.:

32OdK/91/2019

sp.zn.: 32OdK/91/2019 S 1525

I.
Konkurz na majetok dlžníka Bronislava Farkašová, nar. 04.08.1978, Budovateľská 1266/22, 941 11 Palárikovo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra 32OdK/91/2019 zo dňa 27.6.2019, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 128/2019 dňa 04.07.2019. Súd súčasne ustanovil za správcu konkurznej
podstaty JUDr. Zuzanu Szabóovú so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.

Konkurzná podstata
Zistený majetok dlžníka bol zahrnutý do všeobecnej podstaty určenej na speňaženie a uspokojenie
nezabezpečených veriteľov dlžníka. Súpis všeobecnej podstaty majetku bol správcom zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 182/2019 dňa 20.09.2019, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku bolo zverejnené v OV
201/2019 dňa 17.10.2019.

Speňaženie majetku

Náklady konkurzu §167t
Náklady konkurzu sú podrobne špecifikované v časti III. Náklady konkurzu. Tvoria ich najmä položky: odmena
správcu a paušálna odmena správcu za vedenie kancelárie .
Celková výška nákladov konkurzu predstavuje sumu vo výške : 1802,57€.

Výťažok
K 11.12.2020 boli speňažené všetky majetkové zložky zaradené do všeobecnej podstaty a zabezpečené
peňažné prostriedky na účte v mene €.
Celkový výťažok zo speňaženia majetku zo všeobecnej podstaty majetku dosiahol sumu 8600€, slovom :
osemtisícšesťsto EUR, po započítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia §166d ods.2 ZKR, teda sumy 1666,66€
(k uvedenej sume som dospela priemerom podielov k sume nepostihnuteľnej hodnoty obydlia (10.000€), nakoľko
spoluvlastnícky podiel k domu je 1/6 a k pozemkom je podiel 1/6). Hodnota nehnuteľnosti bola stanovená
Znaleckým posudkom č. 145/2019 zo dňa 14.09.2019 na sumu 61 600,-€, z čoho hodnota spoluvlastníckeho
podielu 1/6 je v sume 10 266,66€.
Stav na bankovom účte ku dňu 13.01.2021 je v sume 6944,14 €, slovom: šesťtisícdeväťstoštyridsaťštyri
EUR a štrnásť eurocentov

II.
Zoznam speňaženého majetku
Dátum
Úkon
Suma v €
10.10.2019 Odbytné vrátane preplatku na poistnom z poistnej zmluvy č. 1220184823 uzatvorené s Poštovou bankou a.s.
146,21
14.10.2019 Odbytné vrátane preplatku na poistnom z poistnej zmluvy č. 1220184823 uzatvorené s Poštovou bankou a.s.
0,50
Výťažok z predaja nehnuteľnosti speňaženej podľa §167r ods.3 je celkom 8600,-€, po započítaní nepostihnuteľnej
11.12.2020
8600€
hodnoty obydlia §166d ods.2 ZKR (spoluvlastnícky podiel 1/6 zo sumy 10.000,-€, teda sumy 1666,66€)
Spolu
8746,71€

III.
Náklady
Zoznam

zostavený

podľa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk. predp. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Poradie podľa §167t
Suma v
Por.č. Dátum
Pohľadávka proti podstate
Uspokojené ods. 1
€
ZKR
12.9.2019 Správca poštovné – žiadosť o súčinnosť
2,10
13.01.2021 a)
31.10.2019 Správca poštovné – výzva oprávnená osoba
2,10
13.01.2021 a)
30.06.2020 SLSP a.s. - Poplatok za SMS služby
4,00
30.06.2020 c)
31.07.2020 SLSP a.s. - Poplatok za SMS služby
4,00
31.7.2020
c)
11.12.2020 Overenie podpisu - KZ
8,00
13.01.2021 a)
Odmena správcu z výťažku predaja nehnuteľného majetku podľa §20
14.12.2020
1154,90 14.12.2020 a)
ods.1
14.12.2020 Odmena správcu za zabezpečenie prostriedkov §20 ods.2
87,47
14.12.2020 a)
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa §24b písm.e)
14.12.2020
540
14.12.2020 a)
vyhlášky (7/2019-12/20)

Spolu: 1802,57€
Z toho uspokojené:1802.57€
neuspokojené: 0€

IV.
Náklady spojené s ukončením konkurzného konania

Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 0,- €.

V.
Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
podľa §167u Zákona o konkurze a reštrukturalizácii Zákona č. 7/2005 Z.z.
Konečný zoznam pohľadávok bol správcom zostavený dňa 18.08.2019, doplnený o prihlášku doručenú po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok dňa 18.09.2019 zverejnené v OV 183/2019 dňa
23.09.2019.

Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty:
8746,71€
Celková suma nákladov konkurzu:

1802,57 €

Čistý výťažok určený na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených
veriteľov:
6944,14€
Pomerné rozdelenie čistého výťažku pre nezabezpečené pohľadávky veriteľov predstavuje pomerné
uspokojenie vo výške 100% hodnoty zo zistenej pohľadávky každého nezabezpečeného veriteľa.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spôsob
Celková
výška Celková výška uspokojenia
prihlásenej
zistenej
pohľadávky
pohľadávky
pohľadávky
Koeficient
100%

Veriteľ

POHOTOVOSŤ s.r.o. (z uspokojenia sú
vylúčené pohľadávky, ktoré sú taxatívne
vymenované v §166b ods.1 ZKR a sú 6229,93€
nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade
oddlženia
Slovenská
konsolidačná
a.s.
ako
poverená osoba za správcu ÚPSVaR 560,-€
Nové Zámky
Spolu
6789,93€

Deň vydania: 18.01.2021

Dátum
uspokojenia
pohľadávky

Percentuálne
uspokojenie veriteľa
k celkovej
výške
výťažku

670,17€

670,17€

100%

560,-€

560,-€

100%

1230,17€

1230,17€

Do rozvrhu výťažku možno nahliadnuť v kancelárii správcu .

Správca týmto zároveň vyzýva všetkých veriteľov , aby v lehote 20dní odo dňa zverejnenia tohto rozvrhu výťažku,
oznámili poštou alebo elektronicky na adresu správcu, variabilný symbol a číslo bankového účtu, na ktorý budú
bezodkladne poukázané finančné prostriedky podľa tohto Rozvrhu výťažku zostaveného podľa §167u Zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Nových Zámkoch dňa 13.01.2021

JUDr. Zuzana Szabóová,
správca

K002558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Klimák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolta 120, 941 33 Kolta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/145/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/145/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty zostavený podľa § 167u Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dlžník: Ľubomír Klimák, nar. 09.7.1960, bytom 941 33 Kolta 120

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Zuzana Szabóová
L. Kassáka 8
940 01 Nové Zámky

č.k.:

31OdK/145/2019

sp.zn.: 31OdK/145/2019 S 1525

I.
Konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Klimák, nar. 09.7.1960, bytom 941 33 Kolta 120 bol vyhlásený
uznesením Okresného súdu Nitra 31OdK/145/2019 zo dňa 06.08.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 155/2019 dňa 13.08.2019. Súd súčasne ustanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr.
Zuzanu Szabóovú so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.

Konkurzná podstata
Zistený majetok dlžníka bol zahrnutý do všeobecnej podstaty určenej na speňaženie a uspokojenie
nezabezpečených veriteľov dlžníka. Súpis všeobecnej podstaty majetku bol správcom zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 201/2019 dňa 17.10.2019, oprava súpisu všeobecnej podstaty majetku bola zverejnená v OV
205/2020 dňa 23.10.2020.

Speňaženie majetku

Náklady konkurzu §167t
Náklady konkurzu sú podrobne špecifikované v časti III. Náklady konkurzu. Tvoria ich najmä položky: náklady
dražby, odmena správcu a paušálna odmena správcu za vedenie kancelárie .
Celková výška nákladov konkurzu predstavuje sumu vo výške 2486,24€

Výťažok
K 16.12.2020 boli speňažené všetky majetkové zložky zaradené do všeobecnej podstaty a zabezpečené
peňažné prostriedky na účte v mene €.
Celkový výťažok zo speňaženia majetku zo všeobecnej podstaty majetku dosiahol sumu 6631,17€, slovom
: šesťtisícšesťstotridsaťjeden tisíc EUR a sedemnásť eurocentov EUR , po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty
obydlia §166d ods.2 ZKR, teda sumy 3020,83€ (k uvedenej sume som dospela priemerom podielov k sume
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia (10.000€), nakoľko spoluvlastnícky podiel k domu je 5/12 a k pozemkom je
podiel 3/16)
Stav na bankovom účte ku dňu 11.01.2021 je v sume 7165,76 €, slovom: sedemtisícjednostošesťdesiatpäť
EUR a sedemdesiatšesť eurocentov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Zoznam speňaženého majetku
Dátum

Úkon
Suma v €
Výťažok z predaja nehnuteľnosti speňaženej podľa §167p je celkom 7500,-€, nepostihnuteľná hodnota obydlia §166d
02.12.2020
4479,17€
ods.2 (spoluvlastnícky podiel 5/12 a 3/16 zo sumy 10.000,-€), teda suma 3020,83€
04.12.2020 Úhrada zábezpeky – RD súp.č.102
215,20
11.12.2020 Doplatok kúpnej ceny – RD súp.č. 102
1936,8
Spolu
6631,17

III.
Náklady
konkurzu
Zoznam
zostavený
podľa
§167t
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk. predp. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Poradie podľa §167t
Suma v
Por.č. Dátum
Pohľadávka proti podstate
Uspokojené ods. 1
€
ZKR
15.08.219 Správca poštovné – veriteľ FO
2,10
02.12.2020 a)
15.08.2020 Správca poštovné - veriteľ FO
2,10
02.12.2020 a)
15.08.2020 Správca poštovné - veriteľ FO
2,10
02.12.2020 a)
15.08.2019 Správca poštovné - veriteľ FO
2,10
02.12.2020 a)
15.08.2019 Správca poštovné - veriteľ FO
2,10
02.12.2020 a)
06.07.2020 FA 422020 Vypracovanie znaleckého posudku
455,13
02.12.2020 c)
20.11.2020 FA 2152020 – notársky úkon
97,22
02.12.2020 c)
Odmena správcu z výťažku predaja nehnuteľného majetku podľa §20
02.12.2020
1011,99 02.12.2020 a)
ods.1
02.12.2020 Odmena správcu za zabezpečenie prostriedkov §20 ods.2
75,-€
02.12.2020 a)
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa §24b písm.e)
02.12.2020
510
02.12.2020 a)
vyhlášky (8/2019-12/20)
Odmena správcu z výťažku predaja nehnuteľného majetku podľa §20
11.12.2020
304,88
16.12.2020 a)
ods.1 (RD súp.č. 102)
11.12.2020 Odmena správcu za zabezpečenie prostriedkov §20 ods.2
21,52
16.12.2020 a)

Spolu: 2486,24
Z toho uspokojené:2486,24
neuspokojené: 0€

IV.
Náklady spojené s ukončením konkurzného konania

Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 0,- €.

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

144

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

V.
Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
podľa §167u Zákona o konkurze a reštrukturalizácii Zákona č. 7/2005 Z.z.
Konečný zoznam pohľadávok bol správcom zostavený dňa 28.09.2019, doplnený o prihlášku doručenú po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok dňa 02.12.2019 zverejnené v OV 237/2019 dňa 09.12.2019
a o prihlášku doručenú dňa 02.11.2020 zverejnené v OV 214/2020 dňa 05.11.2020

Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty:
€

6631,17

Celková suma nákladov konkurzu:

2486,24 €

Čistý výťažok určený na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených
veriteľov:
4144,93 €
Pomerné rozdelenie čistého výťažku pre nezabezpečené pohľadávky veriteľov predstavuje pomerné
uspokojenie vo výške 28,393257 % hodnoty zo zistenej pohľadávky každého nezabezpečeného veriteľa.
Spôsob
Celková
výška Celková výška uspokojenia
Veriteľ
prihlásenej
zistenej
pohľadávky
pohľadávky
pohľadávky
Koeficient
28,393257 %
WM Consulting & Communication s.r.o. 775,55€
775,55€
220,21 €
Poštová banka a.s.
242,08€
242,08€
68,73€
Všeobecná úverová banka a.s.
705,49€
705,49€
200,31€
Slovenská republika – Krajský súd v 625,06€
Bratislave
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
5636,78€
Peter Sklenár
5379,23€
POHOTOVOSŤ s.r.o.
(z uspokojenia sú vylúčené pohľadávky,
ktoré sú taxatívne vymenované v §166b 10 446,44€
ods.1 ZKR a sú nevymáhateľné voči
dlžníkovi v prípade oddlženia
Spolu
23 810,63€

Dátum
uspokojenia
pohľadávky

Percentuálne
uspokojenie veriteľa
k celkovej
výške
výťažku
5,32%
1,66%
4,83%

625,06€

177,47€

4,28%

5636,78€
5379,23€

1600,47€
1527,34€

38,61%
36,85%

1234,10€

350,40

8,45%

14 598,29€

4144,93€

100 %

Do rozvrhu výťažku možno nahliadnuť v kancelárii správcu .

Správca týmto zároveň vyzýva všetkých veriteľov , aby v lehote 20dní odo dňa zverejnenia tohto rozvrhu výťažku,
oznámili poštou alebo elektronicky na adresu správcu, variabilný symbol a číslo bankového účtu, na ktorý budú
bezodkladne poukázané finančné prostriedky podľa tohto Rozvrhu výťažku zostaveného podľa §167u Zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Nových Zámkoch dňa 13.01.2021

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

K002559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martonosi Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodná 2940/6, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/258/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/258/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Adriana Martonosi, nar. 05.09.1973, bytom Lodná
2940/6, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Adriana Martonosi, s miestom podnikania Lodná
6/33, 945 01 Komárno, IČO: 35 048 387, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.06.2014,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, oznamuje, že na základe informácií pri preskúmaní
pomerov dlžníka v zmysle § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, poskytnutého zoznamu majetku, ktorý je súčasťou Návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií
poskytnutých dlžníkom nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
všeobecnej podstaty.

V Nitre, dňa 13.01.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K002560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adámy Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná ulica 24 / 8, 935 31 Horná Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/109/2020 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Vojtech Adámy, nar. 27.01.1960, bytom Záhradná
24/8, 935 31, Horná Seč, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Adámy, IČO: 17 713 846, s miestom
podnikania Záhradná, ulica 24/8, 935 31 Horná Seč, v súlade s §167n ZKR vyhlasuje
I. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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123/2020 dňa 29.06.2020, a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 – súbor majetku:
Obsah a popis súpisovej zložky:
·
·
·
·
·
·

Parcela reg. „C“ č. 538/3, o výmere 80 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 11.43 m2;
Parcela reg. „C“ č. 538/5, o výmere 158 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 22.57 m2;
Parcela reg. „C“ č. 538/8, o výmere 965 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 137.86 m2;
Parcela reg. „C“ č. 538/9, o výmere 684 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 97.71 m2;
Parcela reg. „C“ č. 539/1, o výmere 12 858 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 1 836.86 m2;
Parcela reg. „C“ č. 541/3, o výmere 1035 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 147.86 m2.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2 – súbor majetku:

2 067.- €

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty, t. j. nesmie byť nižšia ako 2 067.- €.
Záujemca, ktorý ponúkne nižšiu cenu ako 100% súpisovej hodnoty podmienku nesplnil.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis
z OR, alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky:
·
·

poštou v zalepenej obálke na adresu správcu: Ing. Marta Kulichová, správca, L. Kassáka 8, 940 01
Nové Zámky, s označením “KONKURZ- 29OdK/109/2020 – I. kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “
do elektronickej schránky správcu: Správca - Kulichová Marta, Ing. (IČO: 48485357, suffix: 670), kde
do predmetu správy záujemca uvedie “KONKURZ- 29OdK/109/2020 – I. kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “.

V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1.
2.
3.
4.

Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Vojtech Adámy, nar. 27.01.1960;
6. Kontaktné údaje na záujemcu (email, telefónne číslo).
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým dňom
lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do päť (5) dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk správca vykoná najneskôr päť (5) dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk, pokiaľ v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak oprávnená osoba (§167r ods. 4 ZoKR) využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a zároveň túto cenu uhradí do desiatich (10) dní od skončenia ponukového
konania na nižšie uvedený správcovský účet v zmysle §167r ods. 2 ZoKR, správca uzavrie Kúpnu zmluvu (ďalej
len „Zmluva“) s oprávnenou osobou a záujemcovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok
ponukového konania, vráti zloženú zábezpeku najneskôr do desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Ak
posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ak oprávnená osoba svoje právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty v zmysle zákona nevyužije,
správca uzavrie Zmluvu so záujemcom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok ponukového
konania.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Zmluva sa vyhotoví na náklady víťazného záujemcu. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný
záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľnosti na
záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
nehnuteľnosti nachádzajú a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Marta Kulichová, správca dlžníka Vojtech Adámy, nar. 27.01.1960
tel. č.: 0903 766 400, e-mail: spravca.kulichova@gmail.com
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK66 0900 0000 0051 7015 2456, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.; VS: 291092020
V Nových Zámkoch dňa 13.01.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K002561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hédervári Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
94110 Tvrdošovce, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/183/2020 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Hédervári, nar. 13.09.1956, trvalý pobyt
Tvrdošovce, v súlade s §167n ZKR vyhlasuje
III. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.
180/2020 dňa 18.09.2020, a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2:
Typ súpisovej zložky: Pozemky – zastavané plochy a nádvoria
Popis: Parcela reg. „E“ č. 1118, o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV
č. 4807, k. ú. Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce, okres: Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/6, t. j.: 10.83
m2;
Parcela reg. „E“ č. 1119, o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č.
4807, k. ú. Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce, okres: Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/6, t. j.: 8.33 m2.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2:

380.- €

Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Predmetom predaja je súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis
z OR, alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky:
·
·

poštou v zalepenej obálke na adresu správcu: Ing. Marta Kulichová, správca, L. Kassáka 8, 940 01
Nové Zámky, s označením “KONKURZ- 28OdK/183/2020– III. kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “
do elektronickej schránky správcu: Správca - Kulichová Marta, Ing. (IČO: 48485357, suffix: 670), kde
do predmetu správy záujemca uvedie “KONKURZ- 28OdK/183/2020– III. kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “.

V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1.
2.
3.
4.

Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Štefan Hédervári, nar. 13.09.1956;
6. Kontaktné údaje na záujemcu (email, telefónne číslo).
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým dňom
lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna,
alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
Zmluvu o prevode vlastníckych práv (ďalej len „Zmluva“).
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Zmluva sa vyhotoví na náklady víťazného záujemcu. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný
záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľnosti na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
nehnuteľnosť nachádza a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Hédervári
tel. č.: 0903 766 400, e-mail: spravca.kulichova@gmail.com
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK65 0900 0000 0051 7224 9614, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.; VS: 281832020
V Nových Zámkoch dňa 13.01.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K002562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Nehezová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 43/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe – 3. kolo
JUDr. Zuzana Szabóová, správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Nehezová, nar. 15.02.1946, bytom
Ďumbierska 43/2, 949 01 Nitra, č.k. 31K/15/2013 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – zástupca
veriteľov a zabezpečený veriteľ zo dňa 11.01.2021, vyhlasuje III.kolo dražby na predaj nasledovného majetku
úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 207/2013 zo dňa 25.10.2013, na deň 03.03.2021 o 11,00hod. na
adrese L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.

III.kolo dražby nehnuteľnosti
a) stavba – rekreačná chata
katastrálne územie: Merovce
okres: Krupina
obec: Dudince
list vlastníctva číslo: 165
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vedené: Okresný úrad Krupina, katastrálny odbor
súp. číslo stavby: 243
druh stavby: rekreačná chata na parcele reg. „C-KN“ parc.č. 91 (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba s.č.
243 je evidovaný na LV č. 419 – nie je predmetom súpisu majetku)
zabezpečený veriteľ: Daňový úrad Nitra

spoluvlastnícky podiel: 1/1 k celku

Najnižším podaním (vyvolávacou cenou) za spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku speňažovaného majetku je
80% znaleckej hodnoty nehnuteľnosti , ktorá je určená znaleckým posudkom 41/2020 (aktualizácia ZP č.
12/2018), vypracovaným znalcom pre odbor stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, Ing. Viera Katonová,
a vyvolávacia cena je určená na sumu 12 880,- € slovom: dvanásťtisícosemstoosemdesiat EUR. Suma
minimálneho prihodenia je 200,-EUR (slovom: dvesto EUR).
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových obmedzení.
Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní
(originál resp. úradne overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako
aj oprávnenie konať za predmetný subjekt. Splnomocnenie – podpis splnomocniteľa ako osoby oprávnenej za
spoločnosť konať musí byť úradne osvedčený a nesmie byť starší ako 1 mesiac. V prípade fyzickej osoby, ktorá
nepodniká, je povinnosť preukázať sa platným občianskym preukazom. Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť
podmienky dražby majetku úpadcu v kancelárii správcu počas úradných hodín v čase od 9:00 do 15:00 hod po
predchádzajúcom dohovore so správcom na tel.č. 0948 097 397.
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky na kúpnu cenu v sume 3864,-€, t.j. 30% z hodnoty
najnižšieho podania pre III. kolo a musí byť zložená najneskôr do 02.03.2021 do 15,00 hod. na účet určený
správcom. Dražobná zábezpeka musí byť zaplatená na účet, č.účtu v tvare IBAN SK29 1100 0000 0029 1764
4261 vedený v TATRA BANKA, a.s., variabilný symbol 31152013. Platba zmenkou, šekom alebo v hotovosti
nie je prípustná.
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť celkovú kúpnu cenu spôsobom určeným správcom do 15 dní od udelenia
príklepu. V prípade nezaplatenia celej kúpnej ceny úspešným vydražiteľom v lehote na zaplatenie sa táto dražba
považuje za zmarenú a účinky príklepu sa rušia. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby zaplatí 100% zo sumy
dražobnej zábezpeky ako zmluvnú pokutu v prospech konkurznej podstaty na účet určený správcom.
Neúspešným záujemcom sa vráti dražobná zábezpeka bez zbytočného odkladu po skončení dražby, pokiaľ
účastník nezmaril dražbu.

Obhliadka nehnuteľného majetku úpadcu: Záujem o obhliadku je potrebné dohodnúť si vopred so správcom na
tel.č. 0948 097 397 počas úradných hodín kancelárie denne od 9:00 do 15:00 hod. alebo e-mailom na adrese
správcu: szaboova.spravca@gmail.com.

V Nových Zámkoch dňa 13.01.2021

JUDr. Zuzana Szabóová, správca
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K002563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gábriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 1, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/263/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/263/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Jozef Gábriš, nar. 02.10.1975,
bytom Hlboká 1, 941 11 Palárikovo (ďalej ako „Dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka konkurzom, vedenom pod
sp.zn.: 28OdK/263/2020, týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty
nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých Dlžníkom a informácií poskytnutých od dožiadaných subjektov, nebola zistenia existencia
žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre dňa 13.01.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K002564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gábriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 1, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/263/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/263/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Jozef Gábriš, nar.
02.10.1975, bytom Hlboká 1, 941 11 Palárikovo (ďalej ako „Dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka konkurzom,
vedenom pod sp.zn.: 28OdK/263/2020, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty podľa ust. § 167j
ods. 1 ZoKR oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka postupom podľa ust. § 166i ods. 1 ZoKR
zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na
posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak
veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má
nároknaúhradutýchtonákladovvkonkurzeakonákladkonkurzuvsumeschválenejzástupcomveriteľovalebo
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určenejschôdzouveriteľov,akzástupcaveriteľovniejeustanovený.“
S ohľadom na uvedené týmto správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na šetrenie pomerov
Dlžníka predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote najneskôr do 15 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 13.01.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K002565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigóová Henrieta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palatínova 1081/44, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1964
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/250/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/250/2020
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
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Henrieta Rigóová, nar. 18.09.1964,
bytom Palatínova 1081/44, 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu majetku dlžníka,
vykonaného šetrenia správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka
oznamuje, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v
zmysle ust. § 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 len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Henrieta Rigóová, nar. 18.09.1964, bytom Palatínova 1081/44, 945 01 Komárno, uznesením
Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 23OdK/250/2020 zo dňa 02.11.2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV
215/2020 pod K080486 dňa 06.11.2020 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Henrieta Rigóová, nar. 18.09.1964, bytom
Palatínova 1081/44, 945 01 Komárno zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K002566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pethesová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Remeselnícka 1135 / 21, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/224/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/224/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Erika Pethesová, nar.
13.03.1979, trvale bytom Remeselnícka 1135/21, 946 03 Kolárovo (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov
Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v
súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí. Zverejnením
oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.

Mgr. Ivana Duchoňová, správca

K002567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Slabá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rieka 829, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.9.1967
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/51/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/51/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jarmila Slabá, Rieka 829, 022 01 Čadca v súlade s ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka
BMK Konkurz,k.s.,
so sídlom kancelárie
Andreja
Kmeťa 19, 010
01
Žilina,
oznamuje,
že bol splnený rozvrh výťažku a z tohto dôvodu konkurz sa končí. Zverejnením tohto oznámenia 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.

K002568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a.s., so sídlom: Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52 392
651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej len
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne súboru hnuteľného
majetku (skladových zásob), ktorý je zaradený do oddelenej podstaty.

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Jedná sa o hnuteľný majetok (skladové zásoby), ktorý je, resp. v období roku 2019 bol prostredníctvom
inventarizácie zachytený na „zozname skladových zásob“. Uvedený hnuteľný majetok, vyplývajúc
z inventarizácie z roku 2019 je zachytený v Obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa 08.06.2020, ktorý bol
následne aktualizovaný v Doplnení, resp. aktualizácii súpisu oddelenej podstaty v OV č. 234/2020 zo dňa
04.12.2020 (ďalej len „Skladové zásoby“).

Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 925.869,60 €

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 462.934,80 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetné skladové zásoby sa predávajú tak ako ležia, a správca Úpadcu nezodpovedá za to, že súpis
hnuteľného majetku, vyplývajúceho z inventarizácie z roku 2019, v Obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa
08.06.2020 uverejnených so súp. číslami 25. až 13345., s výnimkou zložiek označených ako finančné prostriedky,
zodpovedá skutočnému obsahu Skladových zásob. Správca okrem iného upozorňuje, že súčasťou predaja
Skladových zásob nie sú regálové systémy a všeobecne možno konštatovať, že sa jedná o skladové zásoby
v predmete podnikania Úpadcu. Skladové zásoby nie sú ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných
právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR. Správca z dôvodu konania
s odbornou starostlivosťou poukazuje na to, že súčasťou Skladových zásob nie sú regálové systémy vo
vlastníctve Úpadcu, ani iný hnuteľný majetok.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 462.934,80 €

Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 5.000,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka skladové zásoby“

IV. Formálne náležitosti ponuky:

Záväzná ponuka záujemcu musí byť písomná a musí obsahovať

1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 462.934,80 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy o predaji skladových zásob (ďalej len „Kúpna zmluva“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku skladových zásob.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – skladové zásoby – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:

Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 15. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.

VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to skladové zásoby.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že Skladové zásoby kupuje tak ako ležia, pričom správca Úpadcu
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nezodpovedá za ich obsah.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky úkony, potrebné na naloženie a odvoz súpisových
zložiek Skladových zásob. Správca bez zbytočného odkladu poskytne víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť.
V prípade, že nebude vykonaný odvoz Skladových zásob víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej
lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V priestoroch Úpadcu bude záujemcom umožnené prehliadnutie Skladových zásob
týkajúcich sa predmetu ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového
konania, a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore so správcom.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
108/2020 dňa 08.06.2020.

K002569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 16, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Nasledovné osobné motorové vozidlo:

Vozidlo:

SCHWARZMULLER SPA 3/EE

VIN:

VAVJS1339CD314276

rok výroby:

2012

ev.č.:

MT669YF

Farba:

šedá tmavá

Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 9518,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 4759,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetné vozidlo bolo pri poslednej prehliadke pojazdné a nachádza sa v areáli úpadcu. Vozidlo je v pojazdnom
technickom stave. Po predchádzajúcom dohodnutí je možná osobná prehliadka vozidla, pričom správca
nezodpovedá za jeho technický stav. Motorové vozidlo nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných
právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 4759,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 1500,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: IBAN: SK87 1100 0000 0029
4507 1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zabezpeka MT669YF“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 4759,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy o predaji motorového vozidla (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku motorového vozidla.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 16 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to SCHWARZUMULLER SPA
3/EE, EČV: MT669YF.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie vozidla.
Zároveň víťazný záujemca berie na vedomie, že jeho povinnosťou bude uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie
zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (zákonné poistenie).

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na
prepis motorového vozidla, ako aj príp. spojazdnenie, naloženie a odvoz motorového vozidla. Správca bez
zbytočného odkladu poskytne víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude vykonaný prepis
motorového vozidla na víťazného záujemcu, alebo odhlásený z obehu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú
určí správca, môže správca už od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.
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Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K002570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 19, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020, a v OV č. 235/2020 zo dňa
07.12.2020 bolo publikované Oznámenie o aktualizácii hodnoty súpisovej zložky a to konkrétne:
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I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Nasledovné osobné motorové vozidlo:

Automobil:

CITROEN JUMPER

VIN:

VF7YDUMFC12A95841

rok výroby:

2016

ev.č.:

MT508EA

Farba:

biela

Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 200 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 100 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetné motorové vozidlo je nepojazdné, havarované a nachádza sa v areáli úpadcu. Vozidlo
má zdemolovanú celú prednú časť vozidla, vrátane motora a celkovo je v dezolátnom technickom stave. Po
predchádzajúcom dohodnutí je možná osobná prehliadka vozidla, pričom Úpadca nezodpovedá za jeho technický
stav. Motorové vozidlo nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota
je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 100,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 50,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: IBAN: SK87 1100 0000 0029
4507 1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zabezpeka MT508EA“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 100,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy o predaji motorového vozidla (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.
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Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku motorového vozidla.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 19 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
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pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to CITROEN JUMPER, EČV:
MT508EA.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie vozidla.
Zároveň víťazný záujemca berie na vedomie, že jeho povinnosťou bude uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie
zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (zákonné poistenie).

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na
prepis motorového vozidla, ako aj príp. spojazdnenie, naloženie a odvoz motorového vozidla. Správca bez
zbytočného odkladu poskytne víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude vykonaný prepis
motorového vozidla na víťazného záujemcu, alebo odhlásený z obehu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú
určí správca, môže správca už od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
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alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K002571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prochorov Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 158 / 8, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/131/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/131/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Prochorov, nar. 30.06.1989,
bytom Lipová 158/8, 015 01 Rajec, do 08.11.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Milan Prochorov MP,
s miestom podnikania Lipová 158/8, 015 01 Rajec, IČO: 46 794 093, týmto oznamujem účastníkom konkurzného
konania, že som doplnil súpis všeobecnej podstaty o súpisovú zložku majetku:
Iná majetková hodnota
Poradové číslo
Popis
1.
Peňažné prostriedky

Dôvod zapísania
Majetok dlžníka patriaci do konkurznej podstaty

Súpisová hodnota [EUR]
133,84 €

Deň zapísania majetku do súpisu: 13.01.2021
V Žiline, dňa 13.01.2021
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA, správca

K002572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Zuzík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1čsl. brigády 43/9, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1978
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K1/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K1/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Karol Zuzík, nar.17.12.1978, bytom 1.čsl.brigády 43/9, 038 61
Vrútky, týmto správca v súlade s § 101 ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v spojení s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§50 vyhlášky MS SR č.665/2002 Z.z., zverejňuje Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených a
zabezpečených veriteľov:
celková suma výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu : 29 913,88 eur
·
·

oddelená podstata : 29 250,- eur
všeobecná podstata: 663,88 eur

celková suma pohľadávok proti podstate : 9146,31 eur
·
·

oddelená podstata: 9014,16 eur
všeobecná podstata:132,15 eur

výťažok určený na rozdelenie konkurzným veriteľom: 20 767,57 eur
·
·

oddelená podstata: 909,04 eur
všeobecná podstata:19858,53 eur

pomerné rozdelenie čistého výťažku určeného na uspokojenie zabezpečených a nezabezpečených veriteľov:
PČ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Názov veriteľa
Slov.konsolidačná
Sociálna poisťovňa
Všeobecná ZP
Slovenská konsolidačná
Zuzana Záborská
Miroslava Zuzíková
BNB PARIBAS
AXA SERVICES
TOMA
Výťažok
Uspokojenie
Do všeobecnej

prihlásené
498,98
147,2
1904,03
909,04
7275,21
6787,5
1001,94
178,42
24381,39
43083,71
20767,57

Oddelená

Všeobecná
498,98
147,2
1904,03

909,04

909,04
20235,27
909,04
-19326,23
0

7275,21
6787,5
1001,94
178,42
24381,39
42174,67
532,3
19326,23
19858,53

%USPOK
234,95
69,31
896,54
0,00
3425,63
3195,99
471,78
84,01
11480,32
19858,53

0,47

Týmto správca v súlade s § 10 ods. 1 ZKR určuje na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečených
a nezabezpečených veriteľov lehotu 15 dní od zverejnenia v OV. veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu
výťažku nahliadať v kancelárii správcu a v lehote 15 dní od jeho zverejnenia môžu požiadať zástupcu veriteľov,
aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.

K002573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pokrývka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Bystrica 476, 023 04 Stará Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/148/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/148/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty sa dňom 13.01.2021 v súlade s § 167p ZKR vylučuje nasledovný
majetok:
Majetok patriaci do všeobecnej podstaty pod poradovými číslami 1. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol
zverejnený v OV 217/2020 zo dňa 10. 11. 2020 po číslom zverejnenia K081420
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Majetok podliehajúci konkurzu sa vylučuje z dôvodu, že sa ho správcovi nepodarilo speňažiť ani v treťom
verejnom ponukovom kole.
Deň vylúčenia zo súpisu majetku konkurznej podstaty: 13. 01. 2021
v Dolnom Kubíne dňa 13. 01. 2021
Mgr. Andrea Buricová, správca

K002574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Beseda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horelica 299, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/183/2020 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/183/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Miroslav Beseda, nar.
22.01.1964, bytom Horelica 299, 022 01 Čadca, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 ZKR zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne: Ku dňu 13.01.2021. správca nezistil existenicu žiadneho
majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ustanovenia § 167h ZKR. Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
Ing. Štefan Straka, správca

K002575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kramarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 51, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/184/2020 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/184/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Mária Kramárová, nar.
18.09.1987, bytom Višňové 51, 013 23 Višňové, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 ZKR zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne: Ku dňu 13.01.2021. správca nezistil existenicu žiadneho
majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ustanovenia § 167h ZKR. Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
Ing. Štefan Straka, správca
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K002576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mačejko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radôstka 219, 023 04 Radôstka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/317/2019 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/317/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správkyňa Dlžníka: (ďalej len „Dlžník“)
týmto vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka Vladimír
Mačejko, nar. 26.10.1975, bytom 023 04 Radôstka 219, do 18.04.2013 podnikajúci pod obchodným menom
Vladimír Mačejko - MAKO - reklamno-obchodná firma, s miestom podnikania 023 04 Radôstka č. 219, IČO:
34929720 v súlade s §-om 167p zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z. z. v znení zmien a doplnkov
a to podľa nasledovnej špecifikácie hnuteľného majetku:
● osobné motorové vozidlo Ford Fokus, EČ: CA657BL, rok výroby: 2001, farba: modrá metalíza tmavá, VIN:
WF0BXXGCDB1B14202, evidované na Dlžníka od 26.01.2009 doposiaľ,
● osobné motorové vozidlo Mitsubishi Carisma, EČ: CA869BL, rok výroby: 1998, farba: čierna metalíza,
VIN: XMCLNDA2AWF081505, evidované na Dlžníka od 18.02.2009 doposiaľ,
● osobné motorové vozidlo Renault Laguna, EČ: CA565BB, rok výroby: 2002, farba: šedá metalíza, VIN:
VF1KG0G0627641473, evidované na Dlžníka od roku 30.06.2006 doposiaľ.
Bližšie informácie týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty si záujemca môže vyžiadať emailom na adrese: tsumichrastova@gmail.com alebo písomne na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Tatiana
Šumichrastová, Jesenského 29, 036 01 Martin.

Náležitosti ponuky
Záujemca doručí správkyni ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„KONKURZ 2OdK/317/2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcovskej kancelárie JUDr. Tatiana Šumichrastová,
Jesenského 29, 036 01 Martin v lehote do 20 dní od zverejnenia verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Záujemcovia môžu predložiť aj jednotlivé ponuky na kúpu vyššie špecifikovaných hnuteľných veci.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

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

Záujemca je povinný uhradiť celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správy konkurznej podstaty:
SK71 0900 0000 0051 6805 5905, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka Martin a to v lehote na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predkladanie písomných ponúk, t. j. do 20 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Správca konkurznej podstaty uzatvorí kúpnu zmluvu s úspešným záujemcom, ktorý ponúkol a zaplatil
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za predmetnú hnuteľnú vec.

V Martine, 10.01.2021
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K002577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurčo Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1494/22, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdS/1/2020 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdS/1/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. 7OdS/1/2020 zo dňa 10.11.2020, publikované v Obchodnom vestníku č.
221/2020 dňa 16.11.2020 príslušný súd rozhodol, že dlžníkovi: Martin Jurčo, nar. 24.01.1962, bytom
Hurbanova 1494/22, 031 01 Liptovský Mikuláš, podnikajúci pod obchodným menom Martin Jurčo IMEX,
s miestom podnikania Bellova 14/87, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 32597070 (ďalej len „Dlžník“) poskytuje
ochranu pred veriteľmi v súlade s § 168 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len
„ZKR“). Správca preskúmal pomery Dlžníka v súlade s § 166i ZKR a vykonal šetrenia ohľadom majetku a
záväzkov pre potreby zostavenia splátkového kalendára a s poukazom na § 168d ZKR oznamuje, že zostavil
návrh splátkového kalendára v konkurznom konaní č. 7OdS/1/2020 pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Dlžníka vo výške 100,00 %.
Poučenie: Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára.

V Martine, dňa 13.01.2021
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K002578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefa Šálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2011 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozefa Šálková, nar.: 18.03.1950, bytom: Športovcov
1174/2, 026 01 Dolný Kubín, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 3K/18/2011,
(ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie a aktualizáciu
súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu o novú súpisovú zložku majetku, a to:

Peňažná pohľadávka

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €

12
Finančné prostriedky vedené na konkurznom účte Úpadcu
november 2020 - 153,54
december 2020 - 153,54
január 2021 – 153,54
460,62 EUR

Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená
suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
11/2020, 12/2020, 01/2021 príjem Úpadcu podliehajúci konkurzu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno, priezvisko/názov/bydlisko
Sociálna poisťovňa, a.s.
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)
460,62 EUR
Zrážky z dôchodku - z príjmov Úpadcu podliehajúcich konkurzu podľa
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)
ust. § 72 ods.2) v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Jana Živická - správca

K002579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Húska Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok ., 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1978
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/182/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/182/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Jozef Húska,
nar. 14.01.1978, trvale bytom Ružomberok, 034 01 Ružomberok, do 11.12.2012 podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Húska, s miestom podnikania Valaská Dubová 158, 034 96 Valaská Dubová,
IČO: 46 384 995, korešpondenčná adresa: Štefana Moyzesa 1578/24, 034 01 Ružomberok, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Húska, nar. 14.01.1978, trvale bytom Ružomberok, 034 01
Ružomberok sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Jozef Húska, nar. 14.01.1978, trvale bytom Ružomberok, 034 01
Ružomberok v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K002580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pálušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. československej brigády 3240/9, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1990
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/48/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/48/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Katarína Pálušová, nar. 26.08.1990, trvale
bytom I. československej brigády 3240/9, 038 61 Vrútky, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, a to v úradných
hodinách počas pracovných dní:
Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30
Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné podávať písomne na info@konkurzna.sk alebo na tel.: 0903 898 794.

V Žiline, dňa 13.01.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K002581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pálušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. československej brigády 3240/9, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1990
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/48/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

176

Obchodný vestník 10/2021
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

10OdK/48/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Katarína Pálušová, nar.
26.08.1990, trvale bytom I. československej brigády 3240/9, 038 61 Vrútky (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že
na majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 04.01.2021, sp. zn. 10OdK/48/2020,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021 vyhlásený konkurz. Za správcu Úpadcu bola
ustanovená spoločnosť: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 7,
010 01 Žilina, IČO: 48 182 966, značka správcu: S1784 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Katarína Pálušová, born: 26.08.1990, residency at I. československej brigády 3240/9, 038 61
Vrútky our duty is to inform you, that the District Court in Žilina dated 04.01.2021 No. 10OdK/48/2020, and
promulgated in the Commercial bulletin No. 6/2021 from 12.01.2021 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., with its
registered seat of office M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina as the trustee of the bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou [(§ 28 ods. 1 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form [(§ 28 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as “the BRA”)]. During the bankruptcy, claims listed in § 166a
sec. 1 let. a), b) a c) of the 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.
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 in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10 of the 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 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2 of the BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, 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).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Bratislavská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of office M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, Slovak Republic,
whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring
the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic
filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch
is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence of the 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 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 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 of the BRA).
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. 3 of the BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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).
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Coll. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information
section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving
the fact. 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 of the BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each 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 of the 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 amount 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. of
the 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 of the BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 of the BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company 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 of the BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 of the BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

Žilina, 13.01.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., trustee

K002582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRESTAV ŽILINA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovská 8024/10, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 643 868
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2009 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Podľa § 206a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení nesk. predpisov: „Konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších
predpisov,akodsek2neustanovujeinak.“
Podľa ust. § 50 ods. 2 Vyhlášky MS 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, v znení účinnom do
31.12.2011 (ďalej aj len ako „Vyhláška“): „Návrh konečnéhorozvrhuvýťažku,ktorý sazverejňujev Obchodnom
vestníku (§ 101 ods. 1 zákona), obsahuje celkovú sumu výťažku zmajetku podliehajúceho konkurzu a celkovú
sumupohľadávokprotipodstate;všeobecnúčasťanirozvrhovúčasťneobsahuje.“
Správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej aj len ako „ZKR“) v spojení s ust. § 50 ods. 2 Vyhlášky
zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zostaveného dňa 11.01.2021 (ďalej
aj len ako „Konečný rozvrh“):
Celkový výťažok, ktorý je predmetom Konečného rozvrhu: 93.101,62 EUR [Výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu: 18.023,43 EUR; Úrok vyplatený bankou za zostatok na účte vedenom pre konkurznú
vec 2K/26/2009 v Tatra banke, a.s. IBAN: SK83 1100 0000 0029 2183 6987: 27,13 EUR; Zadržaná suma
z čiastkového rozvrhu za účelom zabezpečenia úhrad budúcich ďalších pohľadávok proti podstate súvisiacich so
správou a so speňažovaním konkurznej podstaty: 65.000,00 EUR; Suma pripadajúca na uspokojene podmienenej
pohľadávky z čiastkového rozvrhu [podmienená pohľadávka ku dňu zostavenia Konečného rozvrhu nevznikla]
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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10.051,06 EUR];
Celková suma pohľadávok proti podstate: 74.424,78 EUR [z toho suma 53.727,80 EUR predstavuje pohľadávku
proti podstate z titulu vyplatenia dávok garančného poistenia];
Suma pripadajúca na pomerné uspokojenie veriteľov nezabezpečených pohľadávok: 18.676,84 EUR.
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu: Podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR Správca určuje 25 dňovú
lehotu odo dňa zverejnenia Konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku,
na jeho schválenie Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 ZKR.
Poučenie: Podľa ust. § 98 ods. 3 ZKR môže veriteľský výbor v lehote určenej správcom návrh konečného
rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia
majú právo v lehote 25 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov v Obchodnom vestníku požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.
Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v
sídle správcu na adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica a to v úradných hodinách správcovskej kancelárie
v úradných hodinách od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať
písomne na adresu sídla správcu Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, prostredníctvom emailu na adresu
office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu.

K002583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvonár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papiernická 1789 / 20, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/173/2019 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správkyňa Dlžníka: Peter Zvonár, nar.
18.11.1967, r. č. XXXXXXXXXX, bytom Papiernická 1789/20, 034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod
obchodným menom Peter Zvonár – Design d15, s miestom podnikania Papiernická 1789/20, 034 01
Ružomberok, IČO: 17 942 659 (ďalej len „Dlžník“) týmto vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka v súlade s §-om 167p zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005
Z. z. v znení zmien a doplnkov a to podľa nasledovnej špecifikácie hnuteľného majetku:
E. č.: RK457BO, Továrenská značka: SEAT LEON 1M/-/-, VIN: VSSZZZ1MZ3R134688,Druh vozidla: osobné
vozidlo, Druh karosérie: AB hatchback, 5dv., Farba: čierná metalíza, Stav vozidla: v premávke, Dátum
stavu od: 8.4.2013, Kategória vozidla: M1, Celková hmotnosť: 1779, Dátum začiatku vzťahu: 8.4.2013,
Dátum ukončenia vzťahu: nie je, Dátum prvej evidencie v SR: 27.02.2013
Bližšie informácie týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty si záujemca môže vyžiadať e-mailom
na adrese: tsumichrastova@gmail.com alebo písomne na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Tatiana
Šumichrastová, Jesenského 29, 036 01 Martin.
Náležitosti ponuky
Záujemca doručí správkyni ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„KONKURZ 2OdK/173/2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcovskej kancelárie JUDr. Tatiana Šumichrastová,
Jesenského 29, 036 01 Martin v lehote do 20 dní od zverejnenia verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Záujemcovia môžu predložiť aj jednotlivé ponuky na kúpu vyššie špecifikovaných hnuteľných veci.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

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

Záujemca je povinný uhradiť celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správy konkurznej podstaty:
SK71 0900 0000 0051 6805 5905, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka Martin a to v lehote na
predkladanie písomných ponúk, t. j. do 20 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Správca konkurznej podstaty uzatvorí kúpnu zmluvu s úspešným záujemcom, ktorý ponúkol a zaplatil
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za predmetnú hnuteľnú vec.
V Martine, 13.01.2021
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K002584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strkáč Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 850, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/201/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/201/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Vlastimil Strkáč, nar.: 15.01.1980, trvale bytom: Višňové 850, 013
23 Višňové oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 12.00
hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si
vopred so správcom dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0903 524 443.
V Žiline dňa 13.01.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K002585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strkáč Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 850, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/201/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/201/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Vlastimil Strkáč, nar.: 15.01.1980, trvale bytom: Višňové 850, 013
23 Višňové oznamuje veriteľom v súlade s § 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii číslo účtu správcu za účelom zaplatenia kaucie veriteľom pre účely popretia prihlásených
pohľadávok. Účet správcu je vedený v SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK05 0900 0000 0000 7655 1052.
V Žiline dňa 13.01.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K002586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strkáč Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 850, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/201/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/201/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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 Žilina zo dňa
04.01.2021, sp. zn.: 9OdK/201/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 11.01.2021, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Vlastimil Strkáč, nar.: 15.01.1980, trvale bytom: Višňové 850, 013 23 Višňové, Slovenská
republika, (ďalej len „dlžník“) 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. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika k sp. zn.: 9OdK/201/2020. 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:
1. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
2. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
3. 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;
4. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
5. povaha pohľadávky;
6. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
7. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
8. 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.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline dňa 13.01.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca
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 Žilina from 04.01.2021, file No.
9OdK/201/2020 published in Commercial Journal on 11.01.2021, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Vlastimil Strkáč, date of birth.: 15.01.1980, res.: Višňové 850, 013 23 Višňové, Slovakia (hereinafter only
“debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the
address JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the file No. 9OdK/201/2020.
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:
1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
2. 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;
3. 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;
4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
5. the nature of the claim;
6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
7. 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
8. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim. Person
with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy assets has
the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy entrust trustee to
make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same placement has
creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of transferring the leased
property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
In Žilina on 13.01.2021
JUDr. Mária Cabadajová, trustee

K002587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1975
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/24/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/24/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 1. kolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, správca dlžníka
Vladimír Borák, nar. 01.03.1975, trvale bytom Vysoká nad Kysucou 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj súbor majetku dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

1./ POZEMKY
parcela
okres registra
C/E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E

por.č. parc. č.

druh pozemku

LV č. kat.úz.

výmera v m2

spoluvl.
podiel

súp. hodnota

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

orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná

489
489
489
489
489
489
506
506
506
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530

1507
1529
1687
7209
6375
6628
3726
6081
6397
3347
1776
1702
6705
5069
3907
3361
3487
4456
9437
3347
1776
1702
6705
5069
3907
3361
3487
4456
9437
3347
1776
1702
6705
5069
3907
3361
3487
4456
9437
352
1723
387
2878
1459
5806
352
1723
387
2878
1459

23/72
23/72
23/72
23/72
23/72
23/72
9/12
9/12
9/12
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
216/480
216/480
216/480
216/480
216/480

24,07
24,42
26,95
115,14
101,82
105,86
139,73
228,04
239,89
1,74
0,93
0,89
3,49
2,64
2,03
1,75
1,82
2,32
4,92
4,03
2,14
2,05
8,07
6,10
4,70
4,05
4,20
5,36
11,36
0,34
0,18
0,18
0,69
0,52
0,40
0,35
0,36
0,46
0,97
0,37
1,79
0,40
3,00
1,52
6,05
7,92
38,77
8,71
64,76
32,83

478/1
478/2
478/3
478/4
478/5
478/6
506/3
506/4
506/5
538/1
538/2
538/3
539
540/1
540/2
540/3
541/1
541/2
541/3
538/1
538/2
538/3
539
540/1
540/2
540/3
541/1
541/2
541/3
538/1
538/2
538/3
539
540/1
540/2
540/3
541/1
541/2
541/3
558/1
558/2
558/3
558/4
558/5
559
558/1
558/2
558/3
558/4
558/5

pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

559
558/1
558/2
558/3
558/4
558/5
559
751/1
751/2
752/1
752/2

62

2491/16

63

2491/17

64

2491/21

65
66
67
68
69
70
71

2494/76
1390/1
1390/2
1390/1
1390/2
1390/1
1390/2

72

3309/6

73
74

3310/6
667/1

75

667/2

76

668

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
zastavaná
plocha
nádvorie
trvalý trávny porast
záhrada
zastavaná
plocha
nádvorie
vinica
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530
530
530
530
530
530
530
570
570
570
570
a
a
a

a

a

Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice

5806
352
1723
387
2878
1459
5806
296
297
230
243

216/480
40/5760
40/5760
40/5760
40/5760
40/5760
40/5760
2/3
2/3
2/3
2/3

130,64
0,12
0,60
0,13
1,00
0,51
2,02
9,87
9,90
7,67
8,10

1794 Plavé Vozokany Levice C

149

1/1

7,45 €

1794 Plavé Vozokany Levice C

127

1/1

6,35 €

1794 Plavé Vozokany Levice C

2838

1/1

141,90 €

1794
1899
1899
1899
1899
1899
1899

C
E
E
E
E
E
E

500
625
566
625
566
625
566

1/1
3/27
3/27
1/27
1/27
4/54
4/54

25,00 €
3,47 €
3,14 €
1,16 €
1,05 €
2,31 €
2,10 €

1946 Plavé Vozokany Levice C

139

2/48

0,29 €

1946 Plavé Vozokany Levice C
255 Medvecké
Levice E

20
288

2/48
1/2

0,04 €
7,20 €

255

Medvecké

Levice E

49

1/2

1,23 €

255

Medvecké

Levice E

6050

1/2

151,25 €

Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKABorák - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina tak, aby bola
doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobnéoznačeniezáujemcu,atouvedenímobchodnéhomena,sídla,IČO,IČDPH,určeniazápisu
vzákonnomregistri,ufyzickýchosôbmeno,priezvisko,adresubydliska,telefonickýae-mailovýkontakt
nazáujemcu,prípadneosobu,oprávnenúkonaťvmenezáujemcu,akjezáujemcomprávnickáosoba;
2. Označeniepredmetukúpy;
3. Návrhkúpnejceny;
4. Čísloúčtuzáujemcu,naktorýmumábyťvrátenázloženázálohavprípadeneúspechuvponukovom
konaní;
5. Dátumapodpiszáujemcu,prípadneosobyoprávnenejkonaťvmenezáujemcu,akjezáujemcom
právnickáosoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. Vprípadeprávnickejosoby:Originálaleboúradneoverenúkópiuvýpisuzobchodnéhoaleboiného
zákonnéhoregistra,niestaršiehoakojedenmesiac.Vprípade,žeponukupodávafyzickáosoba:úradne
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

188

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

osvedčenúfotokópiudokladutotožnosti;
2. Potvrdenieozaplatenízálohyvovýške100%ponúkanejkúpnejsumynaúčetsprávcu,č.ú.IBAN:SK62
11000000002941048312,VS:01031975.ZálohamusíbyťpripísanánaúčteSprávcunajneskôr
poslednýdeňnapredkladanieponúk;

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky
na čísle 0905/447 835.
LICITOR recovery, k.s., správca

K002588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pirošíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0/0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/168/2020 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/168/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Mária Pirošíková, nar. 05.09.1973, trvale bytom Mesto Žilina, 010 01 Žilina, do 25.09.1995
podnikajúci pod obchodným menom Mária Veveričíková, s miestom podnikania J. Kráľa 2, 010 01 Ţilina, IČO: 33
865 744, korešpondenčná adresa: Jána Milca 19, 010 01 Ţilina, 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 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Mgr. Štefan Krnáč, správca

K002589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goralová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Turček 237, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1973
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/200/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/200/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s. so sídlom kancelárie M. R .Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca dlžníka Žaneta Goralová, nar. 03.06.1973, trvale bytom Dolný Turček 237,
038 48 Turček, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
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nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín a to
počas pracovných dní, v úradných hodinách správcu od 7:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do
správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle +421 43 583 2771, na e-mailovej adrese:
lenkachoma@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie správcu.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K002590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goralová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Turček 237, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1973
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/200/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/200/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678 správca dlžníka Žaneta Goralová, nar. 03.06.1973, trvale bytom Dolný Turček 237,
038 48 Turček, v súlade s ust. 167l a § 32 ods 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávok.
Číslo účtu: IBAN SK49 1100 0000 0029 2084 7908, vedený v Tatra Banka, a.s.,
VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K002591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goralová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Turček 237, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1973
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/200/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/200/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Žilina sp. zn. 3OdK/200/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Žaneta Goralová, nar. 03.06.1973,
trvale bytom Dolný Turček 237, 038 48 Turček, (ďalej aj ako len „Dlžník“) a spoločnosť Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s. so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO:
36 869 678, bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 27th of May 2000, we are obliged to
inform you, that with the resolution of the District Court Žilina, proc. No. 3OdK/200/2020 bankruptcy procedure
was declared on the assets of following debtor Žaneta Goralová, born 03.06.1976, residing at Dolný Turček 237,
038 48 Turček (here and after only „debtor“) and Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., M. R. Štefánika 1821, 026 01
Dolný Kubín, Slovak Republic, company identification No.: 36 869 678 was appointed to the function of
bankruptcy administrator.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s. M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (here and after only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s., M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovak Republic.
Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt predložená samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt (debtor), about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to
which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description
of the condition. Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets,
have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the lodgment of claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
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In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy administrator.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor
V Dolnom Kubíne 13.01.2021
In Dolný Kubín 13th of January 2021

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K002592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sekerka Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kalinčiaka 5480 / 37, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/149/2018 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/149/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Igor Sekerka, nar. 19.12.1973, bytom Janka Kalinčiaka 5480/37, 036 01 Martin týmto v zmysle ust. §
167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K002593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sládek Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 4609 / 2, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1982
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/12/2019 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/12/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Mária Kadáková, adresa kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, správca dlžníka: Ivan Sládek, nar.:
22.01.1982, trvale bytom: Puškinova 4609/2, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom: Ivan Sládek,
s miestom podnikania: Puškinova 4609/2, 036 01 Martin, IČO: 46 727 060 (ďalej ako „dlžník“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu,
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Mgr. Mária Kadáková, správca

K002594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tabačár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 1221, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 239 833
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2019 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

3. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA (OPAKOVANÉ)
Mgr. Mária Kadáková, správca, so sídlom kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, značka správcu: 1973,
správca úpadcu: Jozef Tabačár ,,v konkurze“, trvale bytom: Skalité 1221, 023 14 Skalité, nar.: 08.09.1958,
IČO: 14 239 833 (ďalej ako „úpadca“) v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
a v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 11.01.2021 vyhlasuje opakované 3. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty.
I. Predmet ponukového konania
1. Nákladné vozidlo - ťahač VOLVO FH 13 480 42T, EČ: CA449CB, modrá farba, rok výroby: 2007
Súpisová hodnota: 10.000,- Eur
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
II. Podmienky ponukového konania
Písomnú záväznú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Mgr. Mária Kadáková, správca, so sídlom kancelárie:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA- 2K/11/2019 - NEOTVÁRAŤ“ 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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lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznámenia
v Obchodnom vestníku a končí desiatym dňom; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja,
predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa
nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia
vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo dopĺňať a ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená
najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk, v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
Minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového konania.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu,
oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Podrobnú identifikáciu predmetu ponukového konania - hnuteľnej veci;
3. Návrh kúpnej ceny za predmet ponukového konania bez DPH a s DPH; záujemca tiež navrhne lehotu
splatnosti kúpnej ceny, ktorá však nemôže presiahnuť 5 dní od podpísania kúpnej zmluvy; k odovzdaniu
predmetu kúpy dôjde až po úhrade celej kúpnej ceny;
4. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Prílohou záväznej ponuky bude:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overená 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. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá záväzky voči úpadcovi – 1x;
3. Potvrdenie o zaplatení zábezpeky vo výške 1.000,- Eur na účet konkurznej podstaty, č.ú.: SK89 8330
0000 0029 0177 3667 vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti, je správca oprávnený vyradiť, ibaže sa príslušný orgán
rozhodne predloženú ponuku po jej doplnení schváliť.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii správcu.
Následne správca spíše o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk zápisnicu, ktorá bude obsahovať najmä:
vymedzenie záujemcov, ktorí predložili ponuky, navrhované kúpne ceny a ich splatnosť, prípadné dôvody
vyradenia ponúk správcom. Zápisnicu správca predloží do 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok
príslušnému orgánu.
Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však musí
presahovať požadovanú minimálnu kúpnu cenu a akceptácia ponuky zo strany príslušného orgánu. Pri zhode
najvyšších ponúk, správca vyzve dotknutých záujemcov, aby svoje ponuky zvýšili a nové ponuky doručili do
kancelárie správcu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úpravu ponuky kúpnej ceny z
dôvodu rovnosti navrhovanej ceny. O otváraní a vyhodnotení zaslaných ponúk, vrátane zvýšených ponúk podľa
predchádzajúcej vety, správca spíše zápisnicu, ktorú najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa otvárania
obálok odošle príslušnému orgánu.
Správca je oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť neprimerane nízke ponuky. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 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 nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou
na tomto ponukovom konaní.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prevodom vlastníckeho práva k predmetu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ponukového konania a s jeho odvozom.
Bližšie informácie o predmetoch ponukového konania môže záujemca zistiť u správcu na telefónnom čísle: 0908
488 688 alebo na emailovej adrese: kadakova.maria@gmail.com. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
Mgr. Mária Kadáková, správca

K002595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Holková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 10Odk/47/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10Odk/47/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Holková, nar. 24.01.1968, trvale bytom E.B.Lukáča 410/8, 036 01
Martin, oznamuje oprávneným osobám, že do správcovského spisu 10Odk/47/2020 S1990 je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, a to počas pracovných dní v úradných
hodinách od 09:00 hod do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na
uvedenej adrese správcu, alebo telefonicky na tel. čísle 0908 727 939 alebo e-mailom na spravca@misalova.sk.
V Dolnom Kubíne, dňa 13.01.2021 JUDr. Lena Mišalová, správca

K002596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Holková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.B.Lukáča 410/8, Martin 03601
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 10Odk/47/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10Odk/47/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok/Invitation to lodge a claim for foreign creditors
1. 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 Žilina zo dňa
04.01.2021, sp. zn. 10Odk/47/2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 6/2021 dňa 12.01.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Mária Holková, nar. 24.01.1968, trvale bytom E.B.Lukáča 410/8, 036 01 Martin
(ďalej len dlžník).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
BankruptcyandRestructuringact(hereinafteronly„BRA”)asthebankruptcytrusteeofthedebtor,Iamobligedto
inform you that based on the resolution of the District court Žilina from January the 1st, 2021, file No.
10Odk/47/2020 published in Commercial Journal 6/2021 on January the 12th 2021, the bankruptcy has been
declared on the estate of debtor: Mária Holková, date of birth January the 24th, 1984, permanently resident
E.B.Lukáča 410/8, 036 01 Martin, SR,(hereinafteronlydebtor).
2. Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2021. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
2.ThisresolutionoftheDistrictCourtinŽilinabecamevalidonthe13thofJanuary2021.Thisdaywasdeclared
bankruptcy.
3. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je
oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil
zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. 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.
3.Theclaimshallbeallegedbyanapplicationform(§28sec.1BRA).Duringthebankruptcy,claimslistedin§
166a)písm.a),b)ac)BRA,claimswhichalreadyhavebeenappliedincourt,executableclaimsandclaimswhich
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claimsduringbankruptcy ispossible byapplying ofapplication formas well.Secured creditorof housingloan is
entitledtoregisteronlyifthehousingloanclaimisalreadyfullypayableorifsecuredcreditor,whosesecuritylaw
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claimthesatisfaction ofthesecured claimonly fromthesubject ofthe securityright,except thatthe bankruptcy
hasbeencanceledforthedebtor'sdishonestintention.
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.Anyonewhocouldrequesttowipeassetsofftheinventoryofpropertyorwholeasedanassettothedebtorin
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtorcanapplyhisrightsbyapplicationformwith pointingonareserveownershipduringthebankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
applicationform.Provisionsestablishingthestatusofsecuredcreditorsareaccordinglyappliedtothiscreditors(§
29ods.9a10BRA).
5. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do
elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až6, 8 až10 ZKR).
5.The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to
the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within
45 days of the bankruptcy declaration(§28sec.1,2,4,6,8,10BRA).
6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu
do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
6.Registrationthatnotbedeliveredontimewillbeconsideredasclaimsinbankruptcy,butthecreditorscannot
excercisethevotingrightsandotherrightsassociatedwithlodgedclaims.Creditorshavetolodgetheirclaimuntil
thetrustee´snoticeofcreationtheallocationispublishedintheCommercialbulletin.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

196

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

7. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle §29 ZKR
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).
7.Theapplicationmustbesubmittedonapre-printedformandmustincludebasicrequirements;otherwiseitwill
notbetakenintoconsideration.Thebasicrequirementsoftheapplicationare:a)name,surnameandresidence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reasonoftheestablishmentoftheclaim,d)orderofsatisfyingnameandseatofthebankrupt,c)legalreasonof
theestablishmentoftheclaim,d)orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty,e)totalsumoftheclaim,
f)signature(§29sec.1BRA).
8. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
8. Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak
Republic no. 665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as
amended by Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the
MinistryofJusticeoftheSRwww.justice.gov.sk,inthepracticalinformationsection,thesubmissionformsandthe
forms).Youmustattachtotheclaimfilethedocumentsprovingthefact.
9. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
9.Asecuredcreditorofahousingloanisentitledtosignuponlyiftheclaimforahousingloanisdueinfull,orifa
securedcreditorwhosesecurityrightisearlierinrankisregistered,whatisthemanagerwithoutunduedelay of
thesecuredcreditorofthehousingloanInwriting(§1671sec.1oftheBRA).
10. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
10.Acreditorwhohasaclaimagainstanotherpersonasadebtormayalsobeaccusedifheissecuredbythe
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetizationofthepropertysecuringhisclaim,thevotingrightsofthecreditors'meetingmaybeexercisedonly
totheextentthathisclaimislikelytobesatisfiedbytheassetssecured(§1671sec.2BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the
order,thesubjectandthelegalreasonforthecreationofthesecurityright(§29sec.2BRA).
12. 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.
12. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceledforthedebtor'sdishonestintention.
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13. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
13.Thecreditorisresponsibleforthelegitimacyofhisregistrationaccordingtothearticle30oftheBRA.
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,
cannotbecorrectednoramended(§30sec.2BRA).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. 15.Theclaimshallbeappliedineuro.
16. 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).
16.Thecreditor,whoistheaccountingunit,determinesintheapplicationastatement,ifheaccountstheclaimin
theaccountancy,inwhichextent,orpossiblereasons,whyhedoesnotaccountstheclaimintheaccountancy(§
29sec.6BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17.Thecreditor,whodoesnothavetheresidenceorseatoraffiliationofthecompanyintheSlovakrepublic,is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announcethedeterminationoftherepresentativetothetrustee,otherwisethedocumentswillbedeliveredonlyby
publishingthemintheCommercialbulletin(§29sec.8BRA).
18. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl.54 Nariadenia Rady (EŮ) č. 215/848 zo dňa 20.
mája 2015.
18.ThisnoticereferstothecreditorswhohavetheirdomicileorregisteredseatinotherEUmemberstatethanin
theSlovakRepublicaccordingtotheDirectionoftheEuropeanCouncilNo.2015/848dated20thMay2015.
V Dolnom Kubíne, 13.01.2021, JUDr. Lena Mišalová správca/trustee

K002597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDVE LM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 050 038
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/11/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby č. 4/2020
v zmysle ustanovenia § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)
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Označenie Organizátora, Navrhovateľa dražby a Dražobníka:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre ZA kraj:

Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B
a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu:
obchodné meno:

MEDVE LM, s.r.o. v konkurze

sídlo:

M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:

44 050 038

Zapísaný:
č.: 20285/L

v Obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka

Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 9K/11/2019, zo dňa 28.01.2020, uverejneným v Obchodnom vestníku
MS SR č. 23/2020 pod značkou záznamu K009868 dňa 04.02.2020, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:
MEDVE LM, s.r.o., so sídlom M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44 050 038, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20285/L (ďalej len „Úpadca“), o návrhu na
vyhlásenie konkurzu súd vyhlásil na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil: I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01
Žilina, IČO: 36 865 265, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B
a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 (ďalej len „Správca“).
Listom zo dňa 27.08.2020, jeho doplnením zo dňa 16.09.2020 a jeho doplnením zo dňa 16.11.2020 zabezpečený
veriteľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) udelil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu (nižšie
špecifikovaného Predmetu dražby), ktorý je v rámci konkurzu zaradený do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa pod súpisovou položkou majetku (zverejnenie v Obchodnom vestníku č. 70/2020 pod
značkou záznamu K030924 dňa 09.04.2020), formou dražby organizovanej Správcom v zmysle ustanovenia § 92
ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených v záväznom pokyne.

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora dražby (Správcu)
príslušná pre Žilinský kraj, nachádzajúca sa na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina
Dátum dražby:

14.12.2020 (pondelok)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre účastníkov dražby:

09:30 hod.

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

199

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:

Deň vydania: 18.01.2021

09:55 hod.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať nadražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec),vyžadujesaúradneosvedčenápravosťpodpisusplnomocniteľa.
Účastníkdražbyjepovinnýdoložiťčestnévyhlásenie,ženiejeosobouvylúčenouzdražby.
Označenie dražby:
Druhé kolo dražby.
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako
súbor nehnuteľností:
A. NEBYTOVÉ PRIESTORY; zapísané na LV č. 6852 pre k. ú. Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, okres:
Liptovský Mikuláš, Štát: SR;
·

·

·

nebytovýpriestorč.1 s popisom zariadenie stravovacie, nachádzajúci sa na – 1. poschodí (mezanín) vo
vchode č. 2 bytového domu s popisom stavby „POLYFUNKČNÝ DOM“ so súpisným číslom 1207,
postavený na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/11 o výmere: 702 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, prislúchajúci
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na zastavanom pozemku (KNC 5378/11) a na priľahlých pozemkoch - (i) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/10 o výmere: 435
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a (ii) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/38
o výmere: 721 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, oba zapísané na LV č. 6872, v okrese
Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovský Mikuláš o veľkosti
28213/195494 k celku;
nebytovýpriestorč.2 s popisom iný nebytový priestor, nachádzajúci sa na – 1. poschodí (suterén) vo
vchode č. 1 bytového domu s popisom stavby „POLYFUNKČNÝ DOM“ so súpisným číslom 1207,
postavený na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/11 o výmere: 702 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, prislúchajúci
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na zastavanom pozemku (KNC 5378/11) a na priľahlých pozemkoch - (i) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/10 o výmere: 435
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a (ii) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/38
o výmere: 721 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, oba zapísané na LV č. 6872, v okrese
Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovský Mikuláš o veľkosti 1636/195494
k celku;
nebytovýpriestorč.3 s popisom iný nebytový priestor, nachádzajúci sa na – 1. poschodí (suterén) vo
vchode č. 1 bytového domu s popisom stavby „POLYFUNKČNÝ DOM“ so súpisným číslom 1207,
postavený na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/11 o výmere: 702 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, prislúchajúci
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na zastavanom pozemku (KNC 5378/11) a na priľahlých pozemkoch - (i) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/10 o výmere: 435
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a (ii) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/38
o výmere: 721 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, oba zapísané na LV č. 6872, v okrese
Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovský Mikuláš o veľkosti
22565/195494 k celku.

B. POZEMKY; zapísané na LV č. 7862 pre k. ú. Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, okres: Liptovský
Mikuláš, Štát: SR, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1;
·
·
·
·
·

parcela
parcela
parcela
parcela
parcela

registra
registra
registra
registra
registra

„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,

parc.
parc.
parc.
parc.
parc.

č.
č.
č.
č.
č.

5378/164
5378/165
5378/182
5378/183
5378/184

o výmere:
o výmere:
o výmere:
o výmere:
o výmere:

520 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
62 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
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parcela registra „C“, parc. č. 5378/185 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/192 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/193 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/194 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcely registra „C“, parc. č. 5378/195 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/201 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

(ďalej len „Predmet dražby“).
Opispredmetudražbyastavupredmetudražby:
Nebytové priestory č. 1, 2 a 3 sa nachádzajú v polyfunkčnom dome č.s. 1207 na parc. č. 5378/11 v okresnom
meste Liptovský Mikuláš na okraji mesta, lokalite podobných polyfunkčných a prevádzkových objektov, skladov,
predajní a občianskej vybavenosti na ulici 1. mája. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou a občianskym
vybavením, poloha je vhodná na bývanie aj na podnikanie. Prístup k domu je priamo z verejnej komunikácie pred
domom aj za domom. Dom je napojený na verejný rozvod elektro, zemný plyn, vodovod, kanalizáciu a telefón.
Jedná sa o stavbu so štyrmi nadzemnými podlažiami a suterénom. V suteréne sa nachádzajú nebytové priestory,
na I.NP sa nachádza nebytový priestor a byty, na II. až IV.NP sa nachádzajú iba byty. Celkový počet bytov v
polyfunkčnom dome je 31, nebytové priestory 3. Základy stavby sú betónové pásy a pätky s vodorovnou
izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú montované tyčové - ŽB skelet, obvodové murivo je tehlové s kontaktným
zatepľovacím systémom hr. 100 mm, vnútorné omietky sú hladké vápennocementové, vonkajšie omietky
silikátové farebné na zateplení, strecha plochá, krytina povlaková, na streche je bleskozvod, v dome je jeden
osobný výťah, podlahy v spoločných priestoroch z keramickej dlažby, okná plastové s izolačným dvojsklom, dvere
do spoločných a nebytových priestorov hliníkové, vykurovanie z vlastnej kotolne na zemný plyn, radiátory
plechové panelové. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, zemný plyn a na elektrickú energiu.
Nebytové priestory č. 1, 2 a 3 sú umiestnené na časti prízemia a v celom suteréne, všetky tri nebytové priestory
tvoria jeden funkčný celok, ktorý slúži ako reštaurácia a kaviareň s príslušenstvom. Vstup do priestorov pre
verejnosť je z I.NP, časť reštaurácie v suteréne je prístupná aj samostatným spoločným schodiskom na západnej
strane objektu. Zásobovacia rampa priestorov je na severnej strane, kde je aj služobný vchod pre zamestancov.
Nebytové priestory č. 1, 2 a 3 sú štandardne vybavené, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, časť dverí a
zasklené steny hliníkové, podlahy keramická dlažba, omietky vápennocomentové štukové, stropy majú SDK
podhľady, interiérové dvere dýhované v obložkových a oceľových zárubniach, v sociálnych zariadeniach a v
kuchyni sú štandardné keramické obklady, elektroinštalácia svetelná aj motorická, má rozvod teplej aj studenej
vody z PPR potrubia, kanalizácia PVC, rozvod plynu, vykurovanie suterénu zo spoločnej kotolne, radiátory
plechové panelové, na I.NP sú podlahové vykurovacie registre, v kuchyni je VZT zariadenie, priestor má požiarny
systém a EZS. Vybavenie hygienických priestorov je štandardné. Celková podlahová plocha nebytových
priestorov predstavuje 699,28 m2.
K pôvodnej administratívnej budove, ktorá bola daná do užívania v r. 1952, sa nezachovalo kolaudačné
rozhodnutie, podľa evidencie súpisných čísel je stavba v užívaní od r. 1952. Stavba v r. 2007-2010 prešla
zásadnou rekonštrukciou a modernizáciou, nebytové priestory č. 1, 2 a 3 boli skolaudované priloženým
samostatným kolaudačným rozhodnutím z r. 2010, s riadnou údržbou.
Liptovský Mikuláš je okresné mesto na severe Slovenska, centrum stredného Liptova. Leží v centrálnej časti
geomorfologického podcelku Liptovská kotlina, je obklopené pohoriami Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na
juhu a Chočské vrchy na severozápade. Mesto sa rozprestiera prevažne na pravom brehu rieky Váh (okrem
mestských častí Andice, Benice, Bodice, Demänová a Palúdzka), priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrže
Liptovská Mara. Mesto je rozložené v rovnobežkovom smere (východ – západ), centrum mesta leží v nadmorskej
výške 577 m n. m. Je sídlom okresu Liptovský Mikuláš, prirodzeným centrom regiónu stredný Liptov a zároveň
najľudnatejším sídlom Liptova. Z hľadiska počtu obyvateľov okolo 32.000 je na 21. mieste medzi mestami na
Slovensku. Najväčšou vodnou plochou v meste je Liptovská Mara, ktorej východná časť je súčasťou
katastrálneho územia. Mesto leží na hlavnej železničnej trati č. 180 Žilina – Košice. Južnou časťou mesta
prechádza diaľnica D1 a mesto sa nachádza na križovatke ciest I/18 a II/584. Najbližšie letiská sú v Poprade a v
Žiline. Liptovský Mikuláš je významným strediskom cestovného ruchu. Je prirodzeným východiskom do Nízkych
Tatier (Demänovská dolina), ale aj do Západných Tatier a Chočských vrchov.
Nebytové priestory sú užívané treťou osobou na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa
19.06.2020, ktorá zaniká dňom prechodu alebo prevodu vlastníckeho práva k Predmetu dražby alebo jeho časti z
Úpadcu na tretiu osobu v dôsledku speňaženia Predmetu dražby alebo jeho časti v konkurze vyhlásenom na
majetok Úpadcu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Priestory je možné užívať na rovnaký, alebo podobný
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účel, ako slúžia v čase obhliadky - reštaurácia a kaviareň s príslušenstvom.
Parcela č. 5378/11 tvorí pozemok zastavaný polyfunkčným domom, parcely č. 5378/10 a 5378/38 tvoria okolitý
pozemok, v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš na ulici 1. mája, na okraji mesta, v zmiešanej lokalite
polyfunkčných domov, prevádzkových stavieb, predajní, skladov a občianskeho vybavenia, s možnosťou
napojenia na všetky inžinierske siete, bez negatívnych účinkov.
Parcela č. 5378/164 tvorí samostatný pozemok pred vchodom do reštaurácie, parcela č. 5378/165 tvorí terasu a
vstup do reštaurácie, ostatné parcely tvoria jednotlivé parkovacie miesta okolo polyfunkčného domu.
PrávaazáväzkyviaznucenaPredmetedražby:
ŤarchyviaznucenaPredmetedražby
Na príslušnom liste vlastníctva č. 6852 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané
nasledovné poznámky:
Vl.32 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 7-1, -1 mezanín - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložnéhoprávananehnuteľnostiEX5212/16,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P69/2017,
Vl.32MEDVELM,s.r.o.-nebyt.priestor7-1/-1mezanín-vchod2-Oznámenieozačatívýkonuzáložnéhopráva
na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová
banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,
Vl.32MEDVELM,s.r.o.-nebytovýpriestor-1mezanín,7-1,vchod2-Upovedomenieozačatíexekúciezriadením
exekučnéhozáložnéhoprávananehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,P-362/2017,
Vl.32MEDVELM,s.r.o.-nebyt.priestor7-1/-1mezanín-Upovedomenieozačatíexekúciezriadenímexekučného
záložnéhoprávananehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška.,Prievidza,P-231/2019,
Vl.32 MEDVE LM, s.r.o.,nebyt. priestor č.7-1/-1.mezanín - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa
08.10.2019o11,00hod.vLipt.Mikuláši,dražobník:DRAŽOBNÍK,s.r.o.,Hviezdoslavova6,Košice,P-232/2019,
Vl.32 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 7-1, -1 mezanín - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložnéhoprávananehnuteľnosti205EX1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P230/2019,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o., priestor 12-2, suterén - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložnéhoprávananehnuteľnostiEX5212/16,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P69/2017,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - priestor 12-2/suterén - vchod 1 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na
nehnuteľnostiformoupredaja zálohunaverejnej dražbe,Slovenskázáručná arozvojová banka,a.s.Bratislava,P176/2017,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o.- nebytový priestor 12-2 suterén, vchod 1 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučnéhozáložnéhoprávananehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,P-362/2017,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-2, suterén - Upovedpomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložnéhoprávananehnuteľnosti205EX1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P230/2019,-2173/19;
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 12-2/suterén Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložnéhoprávananehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška.,Prievidza,P231/2019,-2175/19;
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o.,nebyt. priestor č. 2-12, suterén - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa
08.10.2019o11,00hod.vLipt.Mikuláši,dražobník:DRAŽOBNÍK,s.r.o.,Hviezdoslavova6,Košice,P-232/2019,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o., priestor 12-3, suterén - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložnéhoprávananehnuteľnostiEX5212/16,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P69/2017,
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - priestor 12-3/suterén - vchod 1 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na
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176/2017,
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o.- nebytový priestor 12-3 suterén, vchod 1 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučnéhozáložnéhoprávananehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,P-362/2017,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-3, suterén - Upovedpomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložnéhoprávananehnuteľnosti205EX1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P230/2019,-2173/19;
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt priestor 12-3/suterén - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložnéhoprávananehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška.,Prievidza,P231/2019,-2175/19;
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o.,nebyt. priestor č. 3-12, suterén - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa
08.10.2019o11,00hod.vLipt.Mikuláši,dražobník:DRAŽOBNÍK,s.r.o.,Hviezdoslavova6,Košice,P-232/2019,
Na príslušnom liste vlastníctva č. 6852 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné
bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:
Záložnéprávonanebytovýpriestorzariadeniestravovaciečíslo1,číslovchodu2,-1.mezan,súpisnéčíslostavby
1207 na pozemku registra C KN 5378/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 28213/195494 na spoločných
častiach a zariadeniach a pozemku registra C KN p.č. 5378/11 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v 1/1, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa
18.9.2014
Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - podiel 1/1 - nebyt priestor 7-1/-1mezanín,vchod 2 - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1679/2016,Mgr. Anna
Michnicová,Bratislava,Z-412/2017,
Vl.32MEDVELM,s.r.o.-nebytpriestor7-1/1mezan,vchod2-Exekučnýpríkaznavykonanieexekúciezriadením
exekučnéhozáložnéhoprávananehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Vl.32MEDVELM,s.r.o.,priestor7-1,-1mezanín-Exekučnýpríkaznazriadenieexekučnéhozáložnéhoprávana
nehnuteľnosti205EX1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,Z-3033/2019,
Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 7-1/ -1 mezanín - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučnéhozáložnéhoprávananehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3034/2019,
Záložné právo na rozostavaný nebytový priestor iný nebytový priestor číslo 2, číslo vchodu 1, suterén, súpisné
číslo stavby 1207 na pozemku registra C KN 5378/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1636/195494 na
spoločných častiach a zariadeniach a pozemku registra C KN p.č. 5378/11 v prospech: Slovenská záručná a
rozvojovábanka,a.s.IČO00682420,Štefánikova27,Bratislavav1/1,druhpohľadávky:úverV4015/2014zodňa
18.9.2014
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o.-nebyt priestor 12/2 -sut.vchod 1 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučnéhozáložnéhoprávananehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-2, suterén - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,Z-3033/2019,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 12-2/suterén - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučnéhozáložnéhoprávananehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3034/2019,
Záložné právo na rozostavaný nebytový priestor iný nebytový priestor 3, číslo vchodu 1, suterén, súpisné číslo
stavby1207napozemkuregistraCKN5378/11aspoluvlastníckypodieloveľkosti22565/195494naspoločných
častiach a zariadeniach a pozemku registra C KN p.č. 5378/11 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v 1/1, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa
18.9.2014
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o.-nebyt.priestor 12-3/sut.vchod 1 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučnéhozáložnéhoprávananehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3810/2017,
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Vl.34 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-3, suterén - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,Z-3033/2019,
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 12-3/suterén - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučnéhozáložnéhoprávananehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3034/2019
Inéúdaje:Bezzápisu.
Poznámka:Bezzápisu.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 6872 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané
nasledovné poznámky:
Vl. MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnostiEX5212/16,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P-69/2017,
Vl.1MEDVELM,s.r.o.-Oznámenieozačatívýkonuzáložnéhoprávananehnuteľnostiformoupredajazálohuna
verejnejdražbe,Slovenskázáručnáarozvojovábanka,a.s.Bratislava,P-176/2017,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,P-362/2017,
Vl.1 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P230/2019,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,P-231/2019,
Vl.1 MEDVE LM, s.r.o., - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt.
Mikuláši,dražobník:DRAŽOBNÍK,s.r.o.,Hviezdoslavova6,Košice,P232/2019,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnostiEX5212/16,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P-69/2017,
Vl.33MEDVELM,s.r.o.-Oznámenieozačatívýkonuzáložnéhoprávananehnuteľnostiformoupredajazálohuna
verejnejdražbe,Slovenskázáručnáarozvojovábanka,a.s.Bratislava,P-176/2017,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,P-362/2017,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P230/2019,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška.,Prievidza,P231/2019,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt.
Mikuláši,dražobník:DRAŽOBNÍK,s.r.o.,Hviezdoslavova6,Košice,P232/2019,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedpomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnostiEX5212/16,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P-69/2017
Vl.34MEDVELM,s.r.o.-Oznámenieozačatívýkonuzáložnéhoprávananehnuteľnostiformoupredajazálohuna
verejnejdražbe,Slovenskázáručnáarozvojovábanka,a.s.Bratislava,P-176/2017,
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,P-362/2017,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P230/2019,
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Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška.,Prievidza,P231/2019,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt.
Mikuláši,dražobník:DRAŽOBNÍK,s.r.o.,Hviezdoslavova6,Košice,P232/2019.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 6872 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné
bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:
Záložnéprávo na pozemokC KN parc.č. 5378/10,5378/38, v prospech: Slovenskázáručná a rozvojová banka,
a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v v podiele 52414/195494 na základe záložnej zmluvy číslo
226560-2014,druhpohľadávky:úverV4015/2014zodňa18.09.2014-PVZ1349/14;
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Vl.1 MEDVE LM, s.r.o. - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX
1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,Z-3033/2019,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3034/2019,
ZáložnéprávonapozemkyCKNp.č.5378/10,p.č.5378/38vprospech:Slovenskázáručnáarozvojovábanka,
a.s.,IČO:00682420,Štefánikova27,Bratislavavpodiele52414/195494nazákladeZáložnejzmluvyč.226560-
2014,druhpohľadávky:úverV4015/2014zodňa18.09.2014-PVZ1349/14(PVZ2023/19);
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX
1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,Z-3033/2019,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3034/2019,
ZáložnéprávonapozemkyCKNp.č.5378/10,p.č.5378/38vprospech:Slovenskázáručnáarozvojovábanka,
a.s.,IČO:00682420,Štefánikova27,Bratislavavpodiele52414/195494nazákladeZáložnejzmluvyč.226560-
2014,druhpohľadávky:úverV4015/2014zodňa18.09.2014-PVZ1349/14(PVZ2023/19);
Vl. 34 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX
1481/18,JUDr.RenéMatuškaPrievidza,Z-3033/2019,
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3034/2019.
Inéúdaje:Bezzápisu.
Poznámka:Bezzápisu.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 7862 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané
nasledovné poznámky:
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr.
RenéMatuškaPrievidza,P-69/2017,
Vl.1MEDVELM,s.r.o.-podiel1/1-Oznámenieozačatívýkonuzáložnéhoprávananehnuteľnostiformoupredaja
zálohunaverejnejdražbe,Slovenskázáručnáarozvojovábanka,a.s.Bratislava,P-176/2017,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,P-362/2017,
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18,
JUDr.RenéMatuškaPrievidza,P-230/2019,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,P-231/2019,
Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník:
DRAŽOBNÍK,s.r.o.,Hviezdoslavova6,Košice,P-232/2019,
Na príslušnom liste vlastníctva č. 7862 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné
bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:
Záložné právo na pozemok C KN parc.č. 5378/164, 5378/165, 5378/182, 5378/183, 5378/184, 5378/185,
5378/192,5378/193,5378/194, 5378/195,5378/201 vprospech: Slovenskázáručná arozvojová banka,a.s. IČO
00682420,Štefánikova27,Bratislavav1/1,nazákladezáložnejzmluvyčíslo226560-2014druhpohľadávky:úver
V4015/2014zodňa18.9.2014
ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilina,č.102883612/2016,Z-1481/2016,
ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilina,č.103365852/2016,Z-2462/2016,
ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilina,č.103565707/2016,Z-2965/2016,
Vl.1MEDVELM,s.r.o.-podiel1/1-ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilina,č.k.100301658/2017,Z-730/2017,
ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilina,č.100893638/2017,Z-1888/2017,
ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilina,č.101614877/2017,Z-2779/2017,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnostiEX883/2016,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3810/2017,
ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilina,č.100381852/2018,Z-1089//2018,
Vl.1MEDVELM,s.r.o.-podiel1/1-ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilinač.k.101322042/2018,Z-2622/2018,
ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilina,č.100199286/2019,Z-313/2019,
ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilina,č.100444916/2019,Z-748/2019,
ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilina,č.101001087/2019,Z-1689/2019,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René
MatuškaPrievidza,Z-3033/2019,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti205EX1514/18,JUDr.RenéMatuška,Prievidza,Z-3034/2019,
Vl.1MEDVELM,s.r.o.-ZáložnéprávopreDaňovýúradŽilinač.k.100257042/2020,Z-383/2020.
Inéúdaje:Bezzápisu.
Poznámka:Bezzápisu.
Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.
Vyššie uvedené ťarchy v podobe záložných práv a exekučných záložných práv neovplyvňujú hodnotu Predmetu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje sa exekučné záložné právo
s poukazom na ustanovenie § 48 ZKR. Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložného
práva v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo
podľa ustanovenia § 8 ZKR. V dôsledku uvedeného sa Predmet dražby na vydražiteľa prevádza nezaťažený
týmito ťarchami /záložnými právami, exekučnými záložnými právami/. Všetky zápisy na LV č. 6872, 7862 a 6852
týkajúce sa uvedených tiarch /záložné práva, exekučné záložného práva, exekučné príkazy/ budú pri zápise
vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra nehnuteľností záznamom zrušené /vymazané z predmetného listu
vlastníctva/.
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 115/2020 zo dňa 22.08.2020 vyhotoveným znalcom
Ing. Miroslavom Vaškom, zapísaným v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo
znalca: 913731:
331.000,- EUR (slovom: tristotridsaťjednatisíc eur)
Najnižšie podanie:
297.900,- EUR bez DPH (slovom: dvestodeväťdesiatsedemtisícdeväťsto eur bez DPH)
Dražobník vyhlásil druhé kolo dražby Predmetu dražby za neúspešné, nakoľko dražby sa nezúčastnil žiaden
záujemca(účastníkdražby)atedanadražbenebolourobenéaninajnižšiepodanie.
V Bratislave dňa 12.01.2021

Zanavrhovateľaaorganizátoradražby:

JUDr. Simon Manduch
komplementár
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
/osvedčenýpodpis/

K002598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDVE LM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 050 038
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/11/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na zasadnutí veriteľského výboru nezabezpečených veriteľov úpadcu MEDVE LM s.r.o. v konkurze, so sídlom M.
Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 050 038 (ďalej len "Úpadca"), sp. zn. konkurzu 9K/11/2019, ktoré
sa konalo dňa 11.01.2021 per rollam, v zložení
1. Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. SZRB, a.s., Štefánikova 27, Bratislava, v zast. Mgr. Matej Horník
3. Mestský úrad Liptovský Mikuláš, v zast. Ing. Anežka Makovická
bolo s počtom hlasov 3:0 prijaté nasledovné uznesenie:
"Veriteľský výbor, ako príslušný orgán, udeľuje správcovi I & R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava – záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu MEDVE LM, s.r.o., so
sídlom M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 050 038, č.k. 9K/11/2019 zapísaného pod
súpisovou položkou majetku por.č. 6, zverejnený v OV č.70/2020 zo dňa 09.04.2020 (K030926),
v aktualizovanom znení v OV č. 216/2020 (K081043) zo dňa 9.11.2020, t.j. pohľadávky v ponukovom
konaní, ktoré zorganizuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR – v znení, ako bol predložený predsedovi
veriteľského výboru listom správcu zo dňa 10.11.2020.“
Ponuky bude Správca zverejňovať v Obchodnom vestníku tak, aby bola prístupná čo najširšiemu okruhu
subjektov, na portáli správcu www.irkr.sk a zároveň aj na internetovej stránke SK, a.s. www.konsolidacna.sk,
vzhľadom na skutočnosť, že táto inzercia sa vykonáva bezplatne.
Nakoľko veriteľský výbor nezabezpečených veriteľov Úpadcu vymienil, že informácie ohľadne ponukových kôl
nebudú predmetom zverejnenia v Obchodnom vestníku, Správca v Obchodnom vestníku nezverejňuje úplné
znenie zápisnice veriteľského výboru.
Zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru v úplnom znení Správca na žiadosť účastníka konkurzného konania
sprístupní k nahliadnutiu prednostne v elektronickej podobe.

K002599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pariš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klemensova 3291/31, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/43/2020S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/43/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Pariš, nar. 17.12.1966, trvale bytom Klemensova 3291/31, 010 01
Žilina, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, inak podnikajúci pod obchodným menom Peter Pariš,
s miestom podnikania Klemensova 3291/31, 010 01 Žilina, (do 30.07.2012 s miestom podnikania Dadanova 5,
010 01 Žilina), IČO: 30 600 685, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Timravy 23, 036 01 Martin, počas stránkových hodín v dňoch Po-Pia od 9:00 do
12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je možné dohodnúť písomne na adrese správcu alebo telefonicky na
číslach 043/4287022 a 0903565599. Mail: mikulas.takac@gmail.com.
V Martine, 12.01.2021
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K002600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulich Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 356, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1968
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/590/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/590/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Peter Kulich,
Dúbravy 356, 962 12 Detva, IČO: 17 992 249, nar.: 17. 6. 1968, v zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol
byť rozvrh výťažku dotknutý. Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu
do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
SKP, k.s., správca Peter Kulich

K002601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 110 / 16, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1997
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/493/2020 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/493/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

Solutio insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka Jakub Čonka

K002602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodejov 134, 980 31 Hodejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.5.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K90/2015 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K90/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

JUDr. Ľubica Flíderová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Patrik Berky, nar. 21.05.1994, bytom 980 31
Hodejov č. 34 ustanovená Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2K 90/2015 , zo dňa 14. 12. 2015,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, predkladá zástupcovi veriteľov – Okresnému súdu Banská
Bystrica, postupom podľa § 96 ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. ( ďalej len ZKR) Návrh konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov.

Postupom podľa §101 ods. 1 ZKR určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota
začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

I. Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2K 90/2015 – 40, zo dňa 14. 12. 2015, v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka Patrik Berky, nar. 21.05.1994, bytom 980 31 Hodejov č. 134, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a otvoril malý konkurz. Za správcu
konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Ľubicu Flíderovú, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1. Uznesenie
bolo zverejnené v OV č. 243/2015, dňa 18.12. 2015.

Konkurz sa v zmysle § 23 ods. 1 ZKR považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Postupom podľa § 199 ods. 9 ZKR bol konkurz na majetok úpadcu vyhlásený
19.12. 2015.

Správca konkurznej podstaty začal po ustanovení do funkcie vyššie označeným Uznesením vykonávať
svoju funkciu: vyhotovil súpis majetku podstát, prijímal doručené prihlášky veriteľov, zostavil zoznam pohľadávok,
zvolal prvú schôdzu veriteľov, speňažoval a zabezpečoval majetok.

Do konkurzu si prihlásili svoje pohľadávky dvaja veritelia, spolu v celkovej výške 16 988, 32 €.

Všetky pohľadávky boli prihlásené ako nezabezpečené.

Správca konkurznej podstaty zvolal v zmysle ZKR prvú schôdzu veriteľov na deň 21. 03. 2016. Oznam
o zvolaní schôdze veriteľov bol zverejnený v OV č. 34/2016, dňa 19.2.2016. Prvá schôdza veriteľov sa konala,
avšak nebola uznášaniaschopná nakoľko sa nedostavil žiadny veriteľ a teda pôsobnosť zástupcu veriteľov
vykonáva v súlade so ZKR konkurzný súd.

Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu pozostával z finančnej hotovosti úpadcu vo výške 1 700 €,
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, zrážok zo mzdy úpadcu a kreditného úroku.
Všetok majetok úpadcu bol zapísaný do Súpisu všeobecnej podstaty.

Postupom podľa § 101 ods. 1 ZKR:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre
nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca
zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a
nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením
doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“

Správca konkurznej podstaty v zmysle §96 ods. 2 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a súčasne zverejnil zámer zostaviť rozvrh.

II. Rozvrhová časť

A: Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty a iné príjmy zo zabezpečenia majetku

Do konečného rozvrhu výťažku boli zaradené jednotlivé výťažky zo speňaženia a zabezpečenia majetku
úpadcu v celkovej výške 4 730, 05 €. Jedná sa o nasledovné súpisové zložky majetku:

·

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v súpisovej hodnote
663,88 €.

·
·
·

Finančná hotovosť, uhradená úpadcom dňa 18.04.2016 , vo výške 1 700 €.
Zrážky zo mzdy úpadcu spolu vo výške 2366,14 €.
Kreditný úrok vyplatený bankou spolu vo výške 0,03 €.

B: Pohľadávky proti podstate

V priebehu konkurzu vznikli pohľadávky proti podstate v celkovej výške 1345, 31 €.
Jedná sa o tieto položky:

·
·
·
·
·

Odmena správcu do konania prvej schôdze vo výške 796,66 €.
Odmena správcu z výťažku vo výške 162, 30 €.
Výdavky správcu vo výške 6 €.
Poštovné výdavky správcu vo výške 6, 35 €.
Bankové poplatky spolu vo výške 365 €.
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Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku 9 €.

C: Výťažok na uspokojenie veriteľov

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo výške 3384, 74 €.

Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení dvaja veritelia v pomere zistených súm prihlásených pohľadávok.

Koeficient uspokojenie veriteľov je 0,1992392 .

Názov veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Bratislava
Štefan Červenák, Dobšiná
Spolu

Zistená suma
14 988,32 €

% podiel
88, 23 %

2 000 €
16 988, 32 €

11,77 %
100,000 %

Uspokojenie veriteľa v €
2 986,26 €
398,48 €
3 384,74 €

D: Rekapitulácia

Celková suma výťažku:
Celková suma pohľadávok proti podstate vrátane predpokladaných
pohľadávok proti podstate:
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

4730,05 €
1 345,31 €
3 384,74 €

JUDr. Ľubica Flíderová
správca
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K002603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Stašáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senné 43, 991 01 Senné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/81/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/81/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Ing. Tomáš Oravec správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu:
ZlataStašáková,nar.29.10.1969,trvalebytomSenné43,99101Senné, týmto oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate č. 1 a zámer zostaviť rozvrh z výťažku z oddelenej podstaty - zabezpečený
veriteľ ČSOB stavebná sporiteľňa a.s. v súlade s § 167u ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K002604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Demková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 6594 / 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1990
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/416/2020 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/416/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oprava zverejnenia oznámenia súvisiaceho so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu v OV č. 6/2021
zo dňa 12.1.2021 pod č. K001465.
MS Insolvency, k.s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, správca dlžníka Lucia Demková, nar. 25.4.1990,
bytom Sitnianska 6594/10, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, v súlade s ust. §-u 167n ods. 1
druhá veta v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj nehnuteľností
menšej hodnoty zapísaných do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 216/2020 zo
dňa 9.11.2020 pod. č. K081088).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0911/682233, mail: msinsolvency@trustee.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
Súbor majetku nehnuteľností zapísaných pod súpisovou zložkou č. 2, 3 a 9 v súpise majetku všeobecnej podstaty
– Súbor 1, ktorého súpisová hodnota je 4042,- EUR:
2.
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Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
Výmera: 147 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 364;
Parcelné číslo: 22;
Parcela registra „C“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/36;
Súpisová hodnota majetku: 40,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

3.
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
Výmera: 723 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 23;
Parcela registra „C“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 2,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

9.
Súpisné číslo: 464;
Druh stavby: rodinný dom;
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Postavený na parcele: 23;
Číslo LV: 803;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 4000,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

Súbor majetku nehnuteľností zapísaných pod súpisovou zložkou č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 v súpise majetku
všeobecnej podstaty – Súbor 2, ktorého súpisová hodnota je 967,- EUR:
1.
Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 149 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 935;
Parcelné číslo: 5525/2;
Parcela registra „E“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6;
Súpisová hodnota majetku: 8,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

4.
Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 507 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
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Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 36;
Parcela registra „C“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 700,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

5.
Druh pozemku: trvalý trávny porast;
Výmera: 1234 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 1673;
Parcela registra „C“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 160,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

6.
Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 18 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 92701/2;
Parcela registra „E“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 2,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

7.
Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 241 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 93943/1;
Parcela registra „E“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 25,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

8.
Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 15 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 93943/2;
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Parcela registra „E“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 2,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

10.
Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 1433 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 935;
Parcelné číslo: 5525/4;
Parcela registra „E“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6;
Súpisová hodnota majetku: 70,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedené nehnuteľnosti správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA. Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny pre každý Súbor je
500,- EUR.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v UniCredit Bank, a.s., IBAN:SK58 1111 0000 0015 7723 1000, ako informáciu pre príjemcu treba uviesť:
4OdK/416/2020 – Súbor 1 a/alebo 2 „menozáujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním
na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
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Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 4OdK/416/2020 – Súbor 1 a/alebo 2 - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 29.1.2021 na adresu
kancelárie správcu: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia nehnuteľností, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam znáša v plnom rozsahu záujemca.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 1.2.2021 o 10.00 hod. v sídle kancelárie
správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú nehnuteľnosť LV 2019 a
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nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle
ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, s úspešným
uchádzačom bude v súlade s podmienkami zmluva uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Vo Zvolene, dňa 11.1.2021
MS Insolvency, k. s., správca úpadcu
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K002605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 104 / 2, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/744/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/744/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/744/2019 zo dňa 25.07.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 148/2019 dňa 02.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Baran,
nar. 21. 09. 1960, trvale bytom Obchodná 104, 991 06 Záhorce (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do funkcie správcu
dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
Správca Dlžníka v konkurznom konaní vedenom na OS BB pod sp. zn. 4OdK/744/2019, v súlade s ust. § 167n
ods. 1, druhá veta, v spojení s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje týmto:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021 pod
K001448, a to:
Pozemky
Hodnota
zapisovaného
Druh
Výmera Štát, okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo
Spoluvlastnícky
majetku určená Poznámky a upozornenia
pozemku v m²
obec
územie
vlastníctva parcely podiel
odhadom
správcu
PARC.
Č.
KN
SÚ
TOTOŽNÉ
S
PARC.
Slovenská
ČÍSLAMI UVEDENÝMI V
republika,
ZMLUVE,
ZMENENÉ
Slovenské
CKN
orná pôda 1757
Veľký Krtíš,
237
1/2
400,- €
BOLI
V
DÔSLEDKU
Ďarmoty
1449/51
Slovenské
ODSTRÁNENIA
Ďarmoty
NESÚLADU PRED ROEP
V
KAT.
ÚZ.
SLOV.
ĎARMOTY
PARC.
Č.
KN
SÚ
TOTOŽNÉ
S
PARC.
Slovenská
ČÍSLAMI UVEDENÝMI V
republika,
ZMLUVE,
ZMENENÉ
ostatná
Slovenské
CKN
276
Veľký Krtíš,
237
1/2
10,- €
BOLI
V
DÔSLEDKU
plocha
Ďarmoty
1449/58
Slovenské
ODSTRÁNENIA
Ďarmoty
NESÚLADU PRED ROEP
V
KAT.
ÚZ.
SLOV.
ĎARMOTY

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

220

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

ČASŤ C: Zapísané ŤARCHY:
·
·
·
·
·

EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA V ZMYSLE LISTINY Č. EX
222/9793 - Z 1501/99 ZO DŇA 18.6.1999
EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č.EX 140/9777 ZO DŇA
28.5.1999 - Z 1336/99 /POVINNÝ BARAN ĽUBOMÍR, NAR. 21.09.1960 /
EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 131/96116 ZO DŇA
28.5.1999 - Z 1335/99 /POVINNÝ BARAN ĽUBOMÍR NAR. 21.09.1960 /
EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTÍ Č. EX 380/96466 ZO
DŇA 7.6.1999 - Z 1441/99 /POVINNÝ BARAN ĽUBOMÍR NAR. 21.09.1960 /
EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 380/96468 ZO DŇA
7.6.1999 - Z 1442/99 /POVINNÝ BARAN ĽUBOMÍR NAR. 21.09.1960 /

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Nehnuteľnosti“).
Predmetom verejného ponukového konania je predaj súboru majetku Dlžníka – spoluvlastníckeho podielu na
Nehnuteľnostiach - tvoreného vyššie uvedenými jednotlivými súpisovými zložkami majetku.
A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne Správca telefonicky na tel. čísle +421 908
602 156 alebo emailom: stela.chovanova@gmail.com.
B. Nehnuteľnosti sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec - súpisová zložka majetku - samostatne.
C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie Správcu na adresu: JUDr. Stela Chovanová,
Správca, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 4OdK/744/2019 NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet Správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet Správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu riadne v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet Správcu. Účtom Správcu pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do
poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „47442019“.
D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, t.j. za celý súbor Nehnuteľností - predmet speňažovania. V
prípade predloženia viacerých ponúk toho istého záujemcu, Správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená
do kancelárie Správcu ako posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka
musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod.
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
E. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
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4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Podpis záujemcu.
F. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba niektorej
Nehnuteľnosti / niektorých Nehnuteľností - súpisovej zložky / súpisových zložiek majetku - samostatne a nie
súboru Nehnuteľností ako celku); neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený Správcom riadne a včas, je Správca
oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
G. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené Správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii Správcu.
H. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
I. Víťaza ponukového konania Správca za zákonne splnených podmienok vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v
lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania Správcom, pričom ním uhradená záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v
stave, v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom, ako aj poplatky spojené
s overovaním podpisov na vyhotoveniach kúpnych zmlúv, bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.
J. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
K. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej kúpnej ceny) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
L. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na
záujemcom označený účet.
M. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou Správcovi na bankový účet vedený v
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT):
BREXSKBX, s uvedením variabilného symbolu: „947442019“.
JUDr. Stela Chovanová, Správca

K002606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marhefka Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurínska 518/31, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1964
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/536/2020 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/536/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov
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KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, správca
úpadcu Boris Marhefka, nar. 16.04.1964, trvale bytom Laurínska 518/31, 976 32 Badín, podnikajúci pod
obchodným menom: Boris Marhefka, 518 Badín, 976 32 Badín, IČO: 14154323, (ďalej len „Úpadca), ako
správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.: 4OdK/536/2020, že bankový účet na
ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banke, a.s., č. ú.: 2920911244/1100, IBAN: SK87 1100 0000 0029
2091 1244 , BIC: TATRSKBX. Kaucia sa skladá v sume 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 Bratislave, dňa 13.01.2021
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K002607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. S. Jegorova 215/16, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/426/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/426/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
správca dlžníka: Zdenko Bartoš, nar.06.07.1962, trvale bytom A. S. Jegorova 215/16, 984 01 Lučenec týmto
v súlade s ust.§28 ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 51865467 v celkovej výške 119,78 Eur,
ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K002608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barnabáš Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová štvrť 750/63, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1949
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/579/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/579/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Barnabáš
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Radič, nar. 06.06.1949, trvale bytom: Nová štvrť 750/63, 980 55 Klenovec, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
048/285 11 03.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K002609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barnabáš Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová štvrť 750/63, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1949
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/579/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/579/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Barnabáš Radič, nar. 06.06.1949, trvale bytom: Nová štvrť 750/63, 980
55 Klenovec, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno
skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia pohľadávky veriteľom
v konkurznom konaní sp. zn. 2OdK/579/2020. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur
a najviac 10.000,- Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2021
KP recovery, k.s.,
Správca
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K002610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 59, 985 32 Panické Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/409/2020 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/409/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Katarína Milanská, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ladislav Lakatoš, nar. 03.02.1991, trvale bytom
Veľké Dravce 59, 98532 Veľká nad Ipľom, ustanovená na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici
č. k. 2OdK/409/2020- 12 zo dňa 07.09.2020, za správkyňu konkurznej podstaty týmto, v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov o z n
a m u j e po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Ladislav Lakatoš, nar. 03.02.1991, trvale bytom Veľké Dravce 59, 98532 Veľká nad Ipľom, sa
končí.

Na základe predloženého návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka a
súčasne vykonaných vlastných šetrení, správkyňa zistila, že nie je dôvod zaradiť žiadny majetok dlžníka do
všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Správkyňa má za preukázané v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a je tu dôvod na zrušenie konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Ladislav Lakatoš, nar. 03.02.1991, trvale bytom Veľké Dravce 59,
98532 Veľká nad Ipľom, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Zvolen 13.01.2021
Mgr. Katarína Milanská, správca

K002611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barnabáš Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová štvrť 750/63, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1949
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/579/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/579/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca Dlžníka
Barnabáš Radič, nar. 06.06.1949, trvale bytom: Nová štvrť 750/63, 980 55 Klenovec (ďalej len „Dlžník")
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/579/2020 zo dňa 23.12.2020,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 5/2021 zo dňa 11.01.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a
za správcu dlžníka bola ustanovená spoločnosť: KP recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica,
Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.:
10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1568.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
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as the bankruptcy trustee of the debtor: Barnabáš Radič, born: 06th of June 1949, address: Nová štvrť
750/63, 980 55 Klenovec, Slovak republic, our duty is to inform you that with the resolution of the District
Court in Banská Bystrica, proc. no: 2OdK/579/2020 dated on 23rd of December 2020, which was
announced in the Commercial Bulletin No. 5/2021 from 11th of January 2021, bankruptcy procedure was
declared on the Debtor's estate and simultaneously the company KP recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01
Banská Bystrica, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the Business register of the
District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the Trustee register kept by the
Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed as the bankruptcy Trustee
of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter
only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: KP recovery, k.s.,
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 2OdK/579/2020 (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic whereby the lodgement shall be delivered to
the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to
the No. 2OdK/579/2020 (§ 167l sec. 3 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement
causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru
na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured
creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security
is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l
sec. 1 BRA).
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to
lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be
satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise
the right to vote on creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which
secures his claim (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
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zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2021
KP recovery, k.s.,
Správca/ the Trustee

K002612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michna Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko I 2180 / 8, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1961
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/507/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/507/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863 správca
dlžníka: Ján Michna, nar. 21.10.1961, trvale bytom Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, na
korešpondenčnej adrese Majakovského 46, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Ján Michna PREPRAVA JM,
s miestom podnikania Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, IČO: 32 613 113, v konkurze vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/507/2020 oznamuje 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, že do zoznamu pohľadávok, bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, zapísaná nasledovná pohľadávka veriteľa:
Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36 062 235 v celkovej výške
10.286,53 €.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
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JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K002613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hofreiter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 1/2558, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/226/2020 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/226/2020
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. Pavel
Vrška, správca dlžníka: Ján Hofreiter, nar. 13.12.1969, trvale bytom Na Hôrke č. 1/2558, 960 01 Zvolen
počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, z vyjadrenia dlžníka ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil
podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. §167t ods. 1 ZKR
), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR zrušuje. JUDr. Pavel Vrška, správca Dňa 13.1.2021
K002614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Durajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Adriana Durajová, nar.: 04.07.1975, bytom: 974 01
Sebedín - Bečov, Bečov 47, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
2K/86/2016 (ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o zložky majetku, a to:

Peňažná pohľadávka
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Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky

Deň vydania: 18.01.2021

36
Peňažná pohľadávka
58,65 €
58,58 €
58,03 €
175,26 €

Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)

1/1
01/2021, majetok patriaci úpadcovi
OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o., Sládkovičova 37/A,
974 05 Banská Bystrica, IČO: 51424843
175,26 €
Zrážky zo mzdy za mesiace 9/2020; 10/2020;
11/2020

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

Jana Živická - správca

K002615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bronislava Švantnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 460/5, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/512/2019 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/512/2019
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 JUDr. Pavel
Vrška, správca dlžníka: Bronislava Švantnerová, nar. 09. 10. 1993, trvale bytom Námestie 1. mája č.
460/5, 976 46 Valaská počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k
návrhu na vyhlásenie konkurzu, z vyjadrenia dlžníka ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v
zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností,
následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu ( ust. §167t ods. 1 ZKR ), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. JUDr. Pavel Vrška, správca Dňa
13.1.2021
K002616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Potocký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Lehota 408, 966 41 Veľká Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1963
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/483/2020 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/483/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

DD Recovery, k.s. správca dlžníka Milan Potocký, trvale bytom Veľká Lehota 408, 966 41 Veľká Lehota, nar.
24.07.1963, obchodné meno – Milan Potocký – PILANA, s miestom podnikania Veľká Lehota 408, 966 41
Veľká Lehota, IČO: 30 798 841, týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 05.01.2021 nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
DD Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty

K002617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Radičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milana Rastislava Štefánika 443/5, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/438/2020 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5ODK/438/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Žaneta
Radičová, nar. 15.03.1986, trvale bytom Milana Rastislava Štefánika 443/5, 981 01 Hnúšťa, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Žaneta Radičová Janetta, s miestom podnikania Partizánska 878, 980
55 Klenovec, IČO: 41 741 455, 5OdK/438/2020, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Jandová, správca

K002618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lívia Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavárenská 468/12, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/437/2020 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/437/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Lívia
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Kováčová, nar. 05.01.1974, trvale bytom Plavárenská 468/12, 963 01 Krupina, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom: Lívia Kováčová, s miestom podnikania: Horné Semerovce 129, 935 84 Horné
Semerovce, IČO: 45 898 367, 4OdK /437/2020, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Jandová, správca

K002619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Rudolf Bahleda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 697/4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/560/2020/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/560/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miroslav Jakubčík, sídlo kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Ing. Rudolf
Bahleda, nar. 01.08.1964, bytom Hurbanova 697/4, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Ing. Rudolf Bahleda - ADHOKSAJA - AHS, s miestom podnikania Družstevná 2241/35, 960 01 Zvolen, IČO: 37
057 979, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, prípadne ich zástupcovia, majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
15.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. : +421 918 535 298
V Banskej Bystrici dňa 08.01.2021
Miroslav Jakubčík, správca

K002620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Rudolf Bahleda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 697/4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/560/2020/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/560/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Miroslav Jakubčík, sídlo kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica ako správca dlžníka: Ing. Rudolf
Bahleda, nar. 01.08.1964, bytom Hurbanova 697/4, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Ing. Rudolf Bahleda - ADHOKSAJA - AHS, s miestom podnikania Družstevná 2241/35, 960 01 Zvolen, IČO: 37
057 979, týmto v súlade s §167l ods.5 v spojení s §32 ods.7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno
skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia pohľadávky veriteľom
v konkurznom konaní sp. zn. 5OdK/560/2020. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zoznamu pohľadávok. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350,- Eura najviac 10.000,-Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.
IBAN:

SK74 8360 5207 0042 0724 6284

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka:

Rudolf Bahleda

V Banskej Bystrici dňa 08.01.2021
Miroslav Jakubčík, správca

K002621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Rudolf Bahleda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 697/4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/560/2020/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/560/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015

(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis

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

234

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta'proċedimenti ta'insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Ing. Rudolf Bahleda, nar. 01.08.1964, bytom Hurbanova 697/4, 960 01 Zvolen, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Ing. Rudolf Bahleda - ADHOKSAJA - AHS, s miestom podnikania
Družstevná 2241/35, 960 01 Zvolen, IČO: 37 057 979 (ďalej len „Dlžník") oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/560/2020 zo dňa 21.12.2020, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 251/2020 zo dňa 31.12.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a za správcu dlžníka
bol ustanovený správca: Miroslav Jakubčík, so sídlom správcovskej kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 51935244, správca zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S 2002.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Ing. Rudolf Bahleda, born on 01.08.1964, address Hurbanova 697/4, 960 01
Zvolen, Slovakia, originally undertaking business under the business name Ing. Rudolf Bahleda - ADHOKSAJA AHS, seat at Družstevná 2241/35, 960 01 Zvolen, Slovakia business ID No.: 37 057 979 my duty is to inform you
that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, proc. no: 5OdK/560/2020 dated on 21st December
2020, which was announced in the Commercial Bulletin No. 251/2020 from 31st December 2020, bankruptcy
procedure was declared on the Debtor's estate and simultaneously the Trustee: Miroslav Jakubčík, office address:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, ID No.: 51935244, Trustee registered in the Trustee register
kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 2002 was appointed as the bankruptcy
Trustee of the bankrupt.
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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 (ďalej len ZKR)).

The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day
after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered (§ 199 sec. 9 of the Act
No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter only as „the BRA“)).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: Miroslav
Jakubčík, správca, Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania:
5OdK/560/2020 (§ 167l ods. 3 ZKR).

The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: Miroslav Jakubčík,
office address: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica whereby the lodgement shall be delivered to the Trustee in the
base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to the No. 5OdK/560/2020 (§
167l sec. 3 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods.3 ZKR).

If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such lodgement
into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the
creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement causes the same legal effects as the claiming the
rights on court (§ 167l sec.3 BRA).

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

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je
už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ,
ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu
zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods.1 ZKR).
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The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured creditor of
mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security is afore in order. The
Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l sec.1 BRA).

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

The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor ́s assets, is entitled to lodge a
claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be satisfied only from
gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise the right to vote on creditor
́s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which secures his claim (§ 167l sec. 2
BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak
ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide
o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno,
meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj
a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo
iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29
ods.1 ZKR).

The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence of the
creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is natural person, or business name and corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is legal person, b) name, surname and residence of the
Bankrupt, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.

The claim has to be lodged in currency - EUR.
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť
údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.

Documents which prove the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in th eaccountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
BRA.

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

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

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

After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

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

The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can ́t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť na nasledovnej webovej
stránke:
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true

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

238

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

Further information on insolvency proceedings in the member states can be found on the following web site:
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

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

V Banskej Bystrici dňa 08.01.2021
Miroslav Jakubčík, správca

K002622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Dudičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1795/38, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/266/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/266/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Adriána Dudičová, nar. 07.07.1982, Podskalka 1795/38, 066 01 Humenné v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 2OdK/266/2020 týmto v súlade s ustanovením §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že zapísal prihlásené
pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od veriteľa: SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SR, IČO: 00 151 866. Celková prihlásená
suma 10,00 Eur.
V Humennom dňa 12.01.2021
JUDr. Daniel Fink, správca

K002623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Karol Závodský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kochanovce 101, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/74/2014 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/74/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1K/74/2014
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu: Ing. Karol Závodský, nar.
31.08.1960, Kochanovce 101, 066 01 Humenné, sp.zn. 1K/74/2014 (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade
s ustanovením ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Poučenie /§ 96 ods. 3 ZKR/
„Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnenýdo30dníodzverejneniaoznamuozostavenízoznamupohľadávokprotipodstatedonehonahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podanávčasusprávcunapredpísanomtlačiveamusíbyťvždyodôvodnená,inaksanaňuneprihliada.“
Poučenie /§ 96 ods. 4 ZKR/
„Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradenádozoznamualeboženemábyťzaradenádozoznamualebožemábyťzaradenádozoznamuvinom
rozsahu,akorozsahuurčenomsprávcom.“
Nahliadnutie do zoznamu
spravca.kirnak@gmail.com.

pohľadávok

je

vhodné

si

vopred

dohodnúť

e-mailom

na

adrese:

V Prešove 11.01.2021
Správca úpadcu

K002624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Böhmer Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 2771 / 25, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/312/2020 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/312/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Dlžníka Ján Böhmer, nar. 13.06.1982, Gerlachovská 2771/25, 058 01 Poprad, týmto oznamuje
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto konkurznom
konaní: Fio banka, a.s. , účet č. IBAN SK26 8330 0000 0029 0129 6688.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca
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K002625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Böhmer Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 2771 / 25, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/312/2020 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/312/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ľubica Gregušková, správca dlžníka
Ján Böhmer, nar. 13.06.1982, Gerlachovská 2771/25, 058 01
Poprad, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Levočská 866, 058 01 Poprad a to v pracovných dňoch v čase od 09.00 – 15.00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo emailom:
lubica.greguskova@gmail.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K002626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AutoFinance, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 810 894
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1) HNUTEĽNÝ MAJETOK:
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: osobný automobil FORD Mondeo
Rok výroby: 31.03.1999
Výrobné č.: VIN: WF0AXXGBBAXK88793
Evidenčné č.: KE071GM
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1 k celku
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 000,00 Eur

K002627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Vargovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1471/15, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1966
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. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/236/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/236/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Juraj Vargovič, nar.
26.02.1966, trvale bytom Družstevná 1471/15, 066 01 Humenné, SR (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa §
32 ods. 2 ZKR, že 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.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404, SWIFT: CEKOSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na
predpísanom tlačive a 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.
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Vargovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1471/15, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/236/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/236/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Juraj Vargovič, nar.
26.02.1966, trvale bytom Družstevná 1471/15, 066 01 Humenné, SR (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2
zák. 7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresuspravca.kirnak@gmail.com .
JUDr. Martin Kirňak
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správca úpadcu

K002629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turňová Valéria, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 500/4, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/317/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/317/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K002630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turňová Valéria, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 500/4, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/317/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/317/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky; a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky,
dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350,-- Eur a najviac 10 000,-- Eur; môžu veritelia zložiť
na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený
preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K002631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačanová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
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Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/446/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/446/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Viera Pačanová, nar. 11.06.1966, trvale bytom
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
5OdK/446/2020S1308 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

K002632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačanová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/446/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/446/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/446/2020-17 zo dňa 05.01.2021 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka : Viera Pačanová, nar. 11.06.1966, trvale bytom Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik 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. 6/2021 dňa 12.01.2021.
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 Viera Pačanová.
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
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K002633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačanová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/446/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/446/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka: :
Viera Pačanová, nar. 11.06.1966, trvale bytom Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik, Slovenská republika
(ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/446/2020-17 zo dňa
05.01.2021 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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

245

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/446/2020-17 from January 05, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Viera Pačanová, date of birth 11.06.1966, domicile Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik, Slovak
republic (hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 6/2021 z 12.01.2021. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 13.01.2021.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
6/2021 from January 12, 2021. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
January 13, 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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
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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
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).
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11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť 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

K002634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Vargovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1471/15, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/236/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/236/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Juraj Vargovič, nar.
26.02.1966, trvale bytom Družstevná 1471/15, 066 01 Humenné, SR (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresného súdu v Prešove 3OdK/236/2020 zo dňa 22.10.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku
208/2020 dňa 28.10.2020, č. zver. K077541, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie
špecifikovaného dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že iné šetrenia správca vykoná len na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudakova Myroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 131/172, 094 13 Dlhé Klčovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/243/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/243/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Myroslava Hudakova, nar. 16.09.1983, trvale bytom Dlhá 131/172, 094 13
Dlhé Klčovo, 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 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1 bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 697 270 pohľadávku pod
por. č. 1 v celkovej sume 1229,02 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K002636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Daňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majakovského 19, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/202/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/202/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Katarína Daňová, nar.
02.12.1991, trvale bytom Majakovského 19, 080 01 Prešov, SR (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa §
32 ods. 2 ZKR, že 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.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404, SWIFT: CEKOSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na
predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods.
19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majakovského 19, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/202/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/202/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Katarína Daňová, nar.
02.12.1991, trvale bytom Majakovského 19, 080 01 Prešov, SR, (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2 zák.
7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresuspravca.kirnak@gmail.com .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Olexák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 17, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/179/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/179/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Marcel Olexák, nar.
15.03.1983, trvale bytom Hviezdoslavova 17, 059 21 Svit, SR (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresného súdu v Prešove 4OdK/179/2020 zo dňa 29.07.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku
149/2020 dňa 04.08.2020, č. zver. K059778, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie
špecifikovaného dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že iné šetrenia správca vykoná len na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majakovského 19, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/202/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/202/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Katarína Daňová, nar.
02.12.1991, trvale bytom Majakovského 19, 080 01 Prešov, SR (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresného súdu v Prešove 4OdK/202/2020 zo dňa 24.08.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku
167/2020 dňa 28.08.2020, č. zver. K065355, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie
špecifikovaného dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že iné šetrenia správca vykoná len na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karafa Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 121, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1970
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/263/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/263/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, správca úpadcu Ján Karafa, nar.: 25.03.1970, trvale bytom Zámutov 121, 094 15 Zámutov, Slovenská
republika, v zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňujem súpis všeobecnej podstaty:

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Popis: finančné prostriedky zložené na účet číslo SK57 0200 0000 0037 7359 5353 vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.
Súpisná hodnota: 1.517,88 EUR
Deň zaradenia: 07.12.2020

M&L insolvency, k.s.

K002641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billý Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrová 76, 086 02 Petrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/399/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/399/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Jaroslav Billý, nar. 21.08.1980, trvale bytom 086 02 Petrová 76,
týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 ZKR oznamuje, že pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa § 166i ods.
1 ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku, z informácií poskytnutých dlžníkom, tretími osobami a inými údajmi
získanými vlastným šetrením sa zistilo, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je možné zapísať do
súpisu majetku konkurznej podstaty
Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ dlžníka, 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. Týmto
v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR správca vyzýva veriteľov dlžníka, aby v prípade, ak majú podnety na
zisťovanie majetku dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy navrhovaných šetrení
v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K002642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strišovský Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 788 / 6, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1993
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/313/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/313/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
dlžníka Filip Strišovský, nar.: 23.08.1993, trvale bytom Mierová 788/6, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do správcovského spisu im bude umožnené v
kancelárii správcu na Námestí slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika v úradných hodinách od 8:00
do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského
spisu je potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie (Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, Slovenská republika) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu office@mli.sk.
M&L insolvency, k.s., správca

K002643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strišovský Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 788 / 6, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1993
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/313/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/313/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca úpadcu Filip
Strišovský, nar.: 23.08.1993, trvale bytom Mierová 788/6, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. číslo účtu
SK66 0200 0000 0037 3914 8357 variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
M&L insolvency,k.s.

K002644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strišovský Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 788 / 6, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1993
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/313/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/313/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka Filip Strišovský, nar.:
23.08.1993, trvale bytom Mierová 788/6, 059 01 Spišská Belá, (ďalej aj len ako "dlžník") oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 3OdK/313/2020 zo dňa 05.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa
12.01.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania
3OdK/313/2020.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Filip Strišovský, date of birth 23.08.1993, domicile Mierová 788/6, 059 01 Spišská Belá,
Slovenská republika, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of
the District Court Prešov, No. 3OdK/313/2020 dated on 5th of January 2021 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 12th of January 2021. 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: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3,
066 01 Humenné, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov
(District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 3OdK/313/2020.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or
alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6
BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.Previous section is
applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an
intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured also fill in the registration form
which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of
security and legal cause of security of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in
former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim
in bankruptcy proceedings in question as well.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the
registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the
residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak
Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not
be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the
bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does
not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the
schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.
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.
M&L insolvency, k.s., správca
M&L insolvency, k.s., trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piskura Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 365 / 114, 082 16 Fintice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/416/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/416/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu – Jozef Piskura, nar.
01.05.1980, trvale bytom Hlavná 365/114, 082 16 Fintice, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Piskura,
s miestom podnikania Hlavná 365/114, 082 16 Fintice, IČO: 51 713 667, konkurzné konanie vedené pod sp. zn.
5OdK/416/2020 S911, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014
4758 1002, variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa:
konkurz Jozef Piskura.

V Prešove, 13.1.2021
JUDr. Miloš Hnat, správca

K002646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Bango
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 257/81, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/84/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/84/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Ondrej Bango, nar.
29.01.1962, trvale bytom Hviezdoslavova 257/81, 059 16 Hranovnica, SR (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresného súdu v Prešove 3OdK/84/2020 zo dňa 29.04.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku
86/2020 dňa 06.05.2020, č. zver. K036113, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie
špecifikovaného dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že iné šetrenia správca vykoná len na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Bango
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 257/81, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/84/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/84/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 3OdK/84/2020 zo dňa 29.04.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku 86/2020 dňa 06.05.2020, č. zver. K036113, na majetok dlžníka: Ondrej Bango, nar. 29.01.1962, trvale
bytom Hviezdoslavova 257/81, 059 16 Hranovnica, SR, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ondrej Bango, nar. 29.01.1962,
trvale bytom Hviezdoslavova 257/81, 059 16 Hranovnica, SR, zrušuje.

V Prešove dňa 13.01.2021
JUDr. Martin Kirňak, správca
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K002648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Gryglák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kežmarok 1, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/293/2018 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/293/2018
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 preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 2OdK/293/2018 zo dňa 18.06.2018, na majetok dlžníka: Pavol
Gryglák, nar. 08.09.1965, trvale bytom Kežmarok, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Pavol Gryglák, nar. 08.09.1965,
trvale bytom Kežmarok, zrušuje.

V Prešove dňa 13.01.2020
JUDr. Martin Kirňak, správca

K002649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlugošová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lesom 1429/7, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/308/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/308/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov spisová zn.: 4OdK/308/2020 zo dňa 22.12.2020, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR v čiastke č. 250/2020, K092334, dňa 30.12.2020, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR
nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 31.12.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Helena
Dlugošová, nar. 15.04.1964, Pod Lesom 1429/7, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika a do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Lenku Jamnickú, D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka správcu:
S1423.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca
dlžníka, Helena Dlugošová, nar. 15.04.1964, Pod Lesom 1429/7, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika,
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oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do správcovského spisu v správcu, kancelárii JUDr. Lenka Jamnická, D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad,
Slovenská republika, a to v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00.
Termín nahliadnutia do správcovského spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese lenka@jamnicky.eu,
prípadne na adrese kancelárie správcu.

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K002650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlugošová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lesom 1429/7, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/308/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/308/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky/Call to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka (ďalej len "Dlžník dlžníka
Helena Dlugošová, nar. 15.04.1964, Pod Lesom 1429/7, Slovenská republika, Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov, č. k. 4OdK/308/2020 zo dňa 22.12.2020, zverejneným dňa 30.12.2020, bol vyhlásený
konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the Debtor (hereinafter as „Debtor“) Helena Dlugošová, date of birth 15th August, 1964, address Pod
Lesom1429/7,Slovakrepublic,IamobligedtoinformyouthatwiththeirsolutionoftheDistrictcourtPrešov,No.
4OdK308/2020 publishedon30thDecember,2020bankruptcyprocedurewasontheDebtor.

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 31.12.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Prešov became valid on 31st December 2020. The bankruptcy’s procedure
wasdeclaredasofthisdate.

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 na Okresný súd Prešov,
Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 4OdK/308/2020 v jednom rovnopise správcovi
na adresu JUDr. Lenka Jamnická, D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralizationact (here in after only "the BRA") the
creditorsofthedebtorhavetolodgetheirclaimsinatimeperiodof45daysbeginningwiththedeclarationofthe
bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Prešov (District court Prešov), Grešova 3, 080 01
Prešov,Slovak republic, to theNo. 4OdK/308/2020 and inone original to thebankruptcy trustee to the address
JUDr. Lenka Jamnická, D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad, Slovak republic. Each claim must be lodged
separately.Thelodgementofclaimhastoprovideinformationaboutthename,surnameandtheaddressofthe
firmandtheseatofthecreditorandofthedebtor.,thelegalcauseoftheclaim,rankingofthesatisfactionofthe
claim from the claim has to be dated and signed. Creditors who declaims depend on the fulfilment of certain
conditionslodgetheirclaimsinthesameway.Theyalsostateintheregistrationformtheconditiononwhichthe
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provideinformationabouttheobjecttowhichthesecurityistied.Theclaimhastobelodgedincurrencynames
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to been closed to the
lodgementofclaim.IncasetheaddressoraseatintheSlovakrepublichastobestated.Incaseanon-financial
claimislodged,anexpertopinionstatingthevalueoftheclaimhastobeaded.

Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditorsendcopiesofpossibledetailsandleadcharacteroftheirclaim,dateofitscreationanditselevation,as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the
possessivelaw,andonwhatpropertyishisguaranteerefer.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgementofclaimsthatwillnotfulfiltherequirementsstatedbythelaworwillbenotsigned,datedoranexpert
opinion(incase ofnon-financial claim)willnot beattachedto thelodgementof claimwillnot beconsidered as
claimsinelapses.Thetrusteeorthecourtdonothavethedutytonotifythecreditortoamendorthecorrectthe
incorrectoftheincompletelodgementofclaim.

Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
Thecreditorsresponsibleforthelegitimacyofhisregistrationaccording§30oftheBRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the business
documentationofthedebtor.

JUDr. Lenka Jamnická, správca/ttrustee
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K002651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halušková Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stročín 72, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1987
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/643/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/643/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: :
Petra Halušková, nar. 18.12.1987, trvale bytom Stročín 72, 089 01 Svidník pod spis. zn. 5OdK/643/2019, končí,
pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k
zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 13.01.2021

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,
správca dlžníka Ing. Pavol Kubala, PhD.,
zástupca kancelárie a komplementá

K002652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurský Ján, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavské Bystré 187, 049 31 Rožňavské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/526/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/526/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Ing. Ján
Ďurský, narodený: 17.06.1964, bytom: Rožňavské Bystré 187, 049 31 Rožňavské Bystré, v súlade s ust. § 167n
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s
ust. 167p a nasl. ZKR vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
210/2020 dňa 30.10.2020, K078880, a to:
Druh: Hnuteľná vec
Poradové
Predmet
Spoluvlastnícky Deň zápisu
číslo
podiel
súpisovej
zložky
1.
Osobné
motorové
vozidlo
Audi
A4,
kategória
M1,
typ: 1/1
26.10.2020
B58D/AAEBF1/FM52CQR92S5N, evidenčné číslo: ZV 039 BM, rok výroby 1997,
objem valcov 1781 cm3, VIN: WAUZZZ8DZWA059797, farba: strieborná metalíza
pastelová, stav počítadla prejdenej vzdialenosti: cca 182 000 km
2.
Osobné motorové vozidlo Renault Megane, kategória M1, typ: Renault Megane, 1/1
26.10.2020
sedan hatchback BA0W05, evidenčné číslo: ZV 970 AH, rok výroby 1999, objem
valcov 1390 cm3, VIN: VF1BA0W0519809566, farba: červená čerešňová pastelová,
stav počítadla prejdenej vzdialenosti: cca 178 000 km

Súpisová
hodnota

500 eur

600 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Predmety speňažovania sa v ponukovom konaní speňažujú ako samostatné hnuteľné veci.
2. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom
správcovskej kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, písomne v zapečatenej obálke s označením „ĎURSKÝ –
ponukové konanie - NEOTVÁRAŤ - 32OdK/526/2019“ alebo elektronicky v lehote do 12.02.2021, a to do 15:00
hod. posledného dňa lehoty. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď
boli podané na odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
4. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky (návrh kúpnej ceny);
- doklad o zaplatení zálohy: účastník ponukového konania je povinný zložiť zálohu na bankový účet správcu číslo
IBAN SK48 1100 0000 0026 1477 2477 vedený v Tatra banka, a.s. pod variabilným symbolom: 325262019.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha záujemcom zložená na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu, a to najneskôr do doby
určenej na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom alebo vkladom na
účet správcu;
- označenie záujemcu: meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu;
- číslo účtu, na ktorý majú byť záujemcovi vrátené finančne prostriedky zložené ako záloha, v prípade jeho
neúspechu vo verejnom ponukovom konaní.
Ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 12.02.2021 o 15:30 hod.
Ponukové konanie bude vyhodnotené do piatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok o čom bude správcom
spísaný záznam.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, pričom
ním uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
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ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli.
9. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
10. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom, zložená záloha vo
výške 10 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so
správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 90 % sumy zloženej zálohy.
11. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvýhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku
znáša záujemca.
13. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
14. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Záujemcovia o bližšie
informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na chapcakova@yahoo.com.
Obhliadka motorových vozidiel je možná vo Zvolene a v Rožňavskom Bystrom.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K002653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrík Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Folkmar 259, 055 51 Veľký Folkmar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1972
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/247/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/247/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46333908, zapísaná vObchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41,04001Košice,zapísanávZoznamesprávcovvedenomMinisterstvomspravodlivostiSR,značkasprávcu:S
1565, vmene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Robert Petrík, nar.
05.10.1972, bytom Veľký Folkmar – Obecný úrad, 055 51 Veľký Folkmar (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
vzmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze areštrukturalizácii aozmene adoplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien adoplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu
absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

265

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

Vzmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinkypodľa§167bods.1,§167cods.2a3a§167dZKR.Platnosťaúčinnosťúkonovvykonávanýchpočas
konkurzutýmniejedotknutá.

VKošiciach,dňa12.01.2021

JUDr.TomášŠtefko,komplementárspoločnostiHMGRecovery,k.s.

K002654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Andraši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 1106/13, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1980
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/207/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/207/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46333908, zapísaná vObchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41,04001Košice,zapísanávZoznamesprávcovvedenomMinisterstvomspravodlivostiSR,značkasprávcu:S
1565,vmenektorejkonáJUDr.TomášŠtefko,komplementárspoločnosti,správcadlžníka:Milan Andraši,nar.
29.08.1980,bytomBottova1106/13,07501Trebišov(ďalejajakolen„Dlžník“),týmtovzmysleust.§167uods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze areštrukturalizácii aozmene adoplnení niektorých zákonov v znení
neskoršíchpredpisov(ďalejajakolen„ZKR“)oznamujezámer zostaviť rozvrh výťažku.

VKošiciach,dňa12.01.2021

JUDr.TomášŠtefko,komplementárspoločnostiHMGRecovery,k.s.,správcaDlžníka

K002655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feterik Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Hunyadiho 886 / 6, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/352/2020 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/352/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem že konkurz sa končí, nakoľko som zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

Odôvodnenie:
Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok vyššie uvedeného úpadcu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
229/2020 dňa 27.11.2020. Následne som v obchodnom vestníku oznámil kde a kedy môžu veritelia nahliadať do
spisu a oznámil číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok.

VERITELIA
V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásili pohľadávky nasledovní veritelia:
Poštová banka, a.s.
PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.
Klára Palkoóva
Prima banka Slovensko, a.s.

v celkovej sume 4637,11 Eur
v celkovej sume 59,50 Eur
v celkovej sume 14.537,92 Eur
v celkovej sume 489,20 Eur

Základná prihlasovacia lehota uplynula 12.01.2021.

V dodatočnej lehote až do ukončenia konkurzu neprihlásil pohľadávku žiadny veriteľ.
Pohľadávky boli zapísané do zoznamu, incidenčné spory neboli.

MAJETOK
Do súpisu majetku som zapísal nasledovné súpisové zložky majetku:
Súpis majetku bol zverejnený v OV č. 251/2020 dňa 31.12.2020

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zapísania 25.11.2020
Výťažok zo speňaženia: 500,- Eur
Spôsob speňaženia: Výzva na úhradu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2
Televízor – SMART LED, 139cm, model: LG 55UK6300MLB, celkový rozmer 124x72 cm, čierny rám, uhlopriečka
55, 4K Ultra HD, 4K aktívne HDR, True Motion 100 (50Hz), ThinQ AI, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2×
USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, Bluetooth, HbbTV, Miracast, WiDi, web prehliadač, magické spojenie s mobilom,
USB nahrávanie, webOS Smart TV, ovládanie TV hlasom (vyžaduje magický ovládač), VESA, repro 20W, A+
Súpisová hodnota: 100,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 01.12.2020
Speňažená dňa 12.1.2020
Výťažok zo speňaženia: 100,- Eur
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie

Spolu som získal výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty 600,- Eur.

NÁKLADY KONKURZU

Náklady konkurzu sú spolu 612,25 Eur a pozostávajú z paušálnej odmeny správcu za vedenie konkurzného
konania 500,- Eur a paušálnej náhrady za vedenie kancelárie za mesiac november, december 2020 a január 2021
spolu vo výške 90,- Eur, odmena za speňaženie zložky č. 2 vo výške 15,- Eur a nákladov na poštovné vo výške
7,25 Eur

ŠETRENIA MAJETKU
V zozname aktuálneho majetku dlžník uviedol, že vlastní bankový účet v Prima banka, a.s. a Poštová banka, a.s.
obe s nulovým zostatkom. V zozname majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch
dlžník neuviedol žiadny majetok. Dlžníka som vypočul na úvodnom stretnutí, z jeho výpovede som zistil že vlastní
televízor LG, ktorý som zapísal do súpisu majetku pod súpisovou zložkou č. 2. Iný majetok som nezistil.
Z centrálneho registra exekúcii som zistil, že voči úpadcovi sú vedené dve exekúcie, prvá už od roku 2010, ktorá
nebola do dnešného dňa ukončená. Na moju žiadosť o súčinnosť súdny exekútor JUDr. Martin Petrovič oznámil,
že u dlžníka majetok nezistil. Na moju žiadosť o súčinnosť ORPZ, ODI oznámil, že dlžník nie je vlastníkom
vozidla. Lustráciou v katastri nehnuteľností cez celé územie SR som nezistil majetok.

ZÁVER
Nakoľko náklady konkurzu prevýšili výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty, iný majetok nebol zistený, bolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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potrebné zrušiť konkurz z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca JUDr. Michael Medviď

K002656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Bajger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 99, 072 34 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/31OdK/309/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/309/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/309/2019 JUDr. Jana Závodská,
správca navrhovateľa – dlžnika: Jaroslav Bajger, nar. 26.04.1969, bytom Lúčky 99, 072 34 Lúčky, podnikajúci pod
obchodným menom Jaroslav Bajger, s miestom podnikania Bieloruská 175/5, 071 01 Michalovce, IČO:
44 527 004, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 20.01.2011, podľa ust. § 167 v ods. 1 Z.č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
V Košiciach dňa 11.01.2021
JUDr. Jana Závodská, správca

K002657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Milenky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 223, 076 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/311/2020 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/311/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca úpadcu: Miroslav Milenky, nar. 31.03.1988, bytom: Žbince 223,
076 16 Žbince, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že pohľadávka
nasledovného veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Veriteľ:
Sídlo:

BL Telecom debt, s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
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575,77 EUR
1
neuplatnené
4

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K002658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cziprusz Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3964/26, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/383/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/383/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca dlžníka Gabriel Cziprusz, nar. 12.09.1969, trvale bytom Okružná 3964/26 ,
04801 Rožňava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov, a § 8 ods. 1 zákona
č. 8/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne
ďalším oprávneným osobám, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 7:30 do 11:30 a od 12:30-14:30
hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0918 100 348 alebo emailom na: matus.mihalovic@gmail.com

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K002659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cziprusz Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3964/26, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/383/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/383/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Matúš Mihalovič, PhD. správca dlžníka Gabriel Cziprusz, nar. 12.09.1969, trvale bytom Okružná 3964/26 ,
04801 Rožňava, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet vedený vo Fio banke, IBAN: SK4283300000002101597845, s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Cziprusz Gabriel
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.

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K002660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cziprusz Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3964/26, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/383/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/383/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzvazahraničnýmveriteľomnaprihláseniepohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Gabriel Cziprusz, nar.
12.09.1969, trvale bytom .Okružná 3964/26, 04801 Rožňava, (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že na majetok
Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 07.01.2021, sp. zn. 30OdK/383/2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 7/2021 zo dňa 13.01.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený Ing.
Matúš Mihalovič, PhD., značka správcu: S1923 (ďalej len „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Gabriel Cziprusz, born on 12.09.1969, residence at city Okružná 3964/26, 048 01 Rožňava, that
the District Court in Košice I, dated 07.01.2021, No. 30OdK/383/2020, and promulgated in the Commercial
bulletin No.7/2021 from day 13.01.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
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appointed: Ing. Matúš Mihalovič, PhD., registered office Obchodná 2, 071 01 Michalovce, Slovak republic
as the trustee of bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy 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. (§ 167a sec. 3 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) 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) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed
about preparing a schedule of property in the Commercial report. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, § 30 a 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan is entitled to sing 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 trustee without undue delay of the secured creditor of the loan housing will be
notified in writing. (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
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 assets securing his claim, the voting rights of the creditor
´s meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to
which he is secured. (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu Ing. Matúš Mihalovič, PhD., so sídlom kancelárie Obchodná 2,
071 01 Michalovce, 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 Ing. Matúš Mihalovič, PhD., Obchodná
2, 071 01 Michalovce, Slovak republic, 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 has
for the course of the period of limitation of the right the same legal effects as enforcement of right by the
court. (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the
bankrupt, e) total sum of the claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA).
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 filled, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right. (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and accessories, whereby
the accessories shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment. (§
29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the sum of the claim shall be
determined 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 by the National Bank of Slovakia. If
the claim is applied 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).
The application form shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
the accounting entity, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy. (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., bankruptcy trustee

K002661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svinica 230, 044 45 Svinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/383/2020 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/383/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Marek Horváth, narodený: 23.11.1983, bytom: Svinica 230, 044 45 Svinica,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jantárová 30, 040 01
Košice, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý 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.

K002662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svinica 230, 044 45 Svinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/383/2020 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/383/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka Marek Horváth, narodený: 23.11.1983, bytom: Svinica 230, 044 45 Svinica,
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
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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:
„Popretiepohľadávkyveriteľomjeúčinné,ak
a)bolopodanénapredpísanomtlačivea
b)naúčetsprávcuvbankealebovpobočkezahraničnejbankybolzloženýpreddavoknatrovykonaniavovýške
podľaodseku19suvedenímčíslapohľadávkyzozoznamupohľadávokakovariabilnéhosymbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výškapreddavkunatrovykonaniaourčeniepopretejpohľadávkysúdvepercentázosumyspornejpohľadávkya
akideopopretiepohľadávkylenčodovýšky,dvepercentázosumy,vktorejbolapopretá,atonajmenej350eur
anajviac10000eur.“
LexCreditor k.s.

K002663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeněk Ryšavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtinská 477, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/385/2020 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/385/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Zdeněk Ryšavý, nar. 29. 7. 1950, bytom: Ochtinská 477, 049 32 Štítnik týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú možnosť nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. – 12.00 hod a od 13.00 hod. – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na e-mailovej adrese: jozo.urbanek@gmail.com
alebo telefonicky na čísle tel. 0903 113 095.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K002664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeněk Ryšavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtinská 477, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/385/2020 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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26OdK/385/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zdeněk Ryšavý, nar. 29. 7. 1950, bytom: Ochtinská
477, 049 32 Štítnik 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: SK03 8330 0000 0026 0134 3905,
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 dve percentá zo sumy spornej pohľadávky
a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350
eur a najviac 10 000,- eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K002665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kravčíková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pusté Čemerné 111, 072 22 Pusté Čemerné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/369/2020 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/369/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Ivana Kravčíková, nar.: 22.10.1982, bytom 072 22 Pusté Čemerné 111,
podnikajúca pod obchodným menom: Ivana Kravčíková, s miestom podnikania: 072 22 Pusté Čemerné 111, IČO:
46 752 820 s pozastavenou činnosťou, oznamuje týmto číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok iných veriteľov. Číslo účtu: SK26 0900 0000 0051 7643 7030, BIC:
GIBASKBX.

K002666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fábryová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1769/4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/350/2020 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/350/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Renáta Fábryová, narodená 13. 05. 1970, bytom Nad Laborcom
1769/4, 071 01 Michalovce, v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty
k dnešnému dňu.

JUDr. František Lukáč, správca

K002667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kapsdorferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova ul. 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2016 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci úpadcu Monika Kapsdorferová, nar. 20.08.1967, trvale bytom Hurbanova ul. 2006/16, 052 01
Spišská Nová Ves, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
26K/68/2016-109, zo dňa 5.1.2017 zvoláva podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať v kancelárii správcu podstaty - ul. Holubyho 14, Košice dňa 12.02.2021 o 11:00 hod. Program schôdze: 1.
Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107
ZKR, 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením
na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty

K002668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PUBLICIDAD s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 49, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 213 442
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica
z konania zasadnutia so zástupcom veriteľov v konkurze na majetok úpadcu:
PUBLICIDAD s.r.o. v konkurze, so sídlom: Rázusova 49, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 47
213 442
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka: 26K/11/2019 S1868
Dátum a čas konania: 13.01.2021 o 10:00 hod
Miesto konania: Castor Business Residence, Dunajská 3, 040 01 Košice – III. Poschodie kancelária správcu
konkurznej podstaty

Prítomní:
·
·

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca, zastúpený Ing. Marián Sisák,
komplementár spoločnosti
Veriteľ č. 3, Peter Mičian, Klimkovičova 29, 040 23 Košice (zástupca veriteľov)

Program prvého zasadnutia:
1.
2. Rozhodnutie
3. Záver

o schválení

návrhu

konečného

rozvrhu

výťažku

zo

všeobecnej

otvorenie
podstaty

Bod. 1 programu: otvorenie
Zasadnutie zvolal správca, ktorý privítal prítomného zástupcu veriteľov.
Bod 2. programu: Rozhodnutie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Predmetom zasadnutia bolo rozhodnutie o schválení alebo neschválení návrhu konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty v predmetnej konkurznej veci, ktorý bol na tento účel zverejnený v obchodnom vestníku č.
249/2020 zo dňa 29.12.2020 (K092300). Správca majetku úpadcu uložil príslušnému orgánu (zástupcovi
veriteľov), lehotu 25 dní na schválenie tohto návrhu konečného rozvrhu, pričom lehota začala plynúť od vyššie
uvedeného zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v obchodnom vestníku.

Správca navrhol prítomnému zástupcovi veriteľov prijať nasledovné uznesenie:

„Zástupca veriteľov schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej
veci úpadcu PUBLICIDAD s.r.o. v konkurze, so sídlom Rázusova 49, 040 01 Košice – mestská časť Juh,
IČO: 47 213 442, sp.zn. 26K/11/2019 v znení v akom bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 249/2020 zo
dňa 29.12.2020 (K092300)“

O uvedenom návrhu uznesenia konečného rozvrhu prebehlo hlasovanie, ktorého výsledky sú nasledovné:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Počet hlasov za prijatie uznesenia : 1
Počet hlasov proti prijatiu uznesenia : 0
Zdržal sa / nehlasoval : nikto

Vzhľadom na uvedené zástupca veriteľov prijal nasledovné uznesenie č. 1:

„Zástupca veriteľov schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej
veci úpadcu PUBLICIDAD s.r.o. v konkurze, so sídlom Rázusova 49, 040 01 Košice – mestská časť Juh,
IČO: 47 213 442, sp.zn. 26K/11/2019 v znení v akom bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 249/2020 zo
dňa 29.12.2020 (K092300)“
Bod 3. programu: záver

Nakoľko program tohto zasadnutia so zástupcom veriteľov bol vyčerpaný, správca konkurznej podstaty
úpadcu poďakoval prítomnému zástupcovi veriteľov za účasť na tomto zasadnutí a zasadnutie ukončil o 10:15
hod.

____________________________

____________________________

Zástupca veriteľov:

Zapisovateľ:

Peter Mičian

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

zast:Ing.MariánSisák
komplementárspoločnosti

K002669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biskup Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poničanova 168 / 10, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/342/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/342/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Miroslav Biskup, narodený: 11.08.1966, bytom: Poničanova 168/10,
040 17 Košice, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30OdK/342/2019, týmto v
súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že došlo k speňaženiu konkurznej podstaty a že tu nie sú spory, ktorými by mohol byť rozvrh
výťažku dotknutý. Správca týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh.

K002670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Tulejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 283/ 64, 040 01 Košice- Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/384/2020S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/384/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska č.15, 040 01 Košice vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: Silvia Tulejová, narodená: 02.11.1976, bytom: Trieda SNP 283/ 64, 040 01
Košice- Západ, podnikajúci pod obchodným menom: Silvia Tulejová, s miestom podnikania: Trieda SNP 64, 040
01 Košice- Západ, IČO: 44 109 041, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2016, týmto oznamuje,
že do správcovského spisu účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod – 14,00 hod.. Žiadosti o nahliadanie do
spisu je potrebné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: natasa.kucerova@gmail.com,
prípadne telefonicky na čísle tel. +421 907 971 952
V Košiciach, dňa 13.01.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K002671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Tulejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 283/ 64, 040 01 Košice- Západ.
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/384/2020S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Správca JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska č.15, 040 01 Košice vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: Silvia Tulejová, narodená: 02.11.1976, bytom: Trieda SNP 283/ 64, 040 01
Košice- Západ, podnikajúci pod obchodným menom: Silvia Tulejová, s miestom podnikania: Trieda SNP 64, 040
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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01 Košice- Západ, IČO: 44 109 041, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2016, Slovenská
republika, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení (
ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok pre popieranie pohľadávok
iným veriteľom nasledovne:
banka: Slovenskej sporiteľni a. s., pobočka Košice
číslo účtu v tvare IBAN: SK54 0900 0000 0051 6027 4580
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
Podľa § 32 ods. 7 platí: 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 odsek 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.
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 ods. 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.
V Košiciach, dňa 13.01.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K002672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Tulejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 283/ 64, 040 01 Košice- Západ.
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/384/2020S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/384/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
Notice of bankruptcy
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Silvia Tulejová, narodená: 02.11.1976, bytom: Trieda SNP 283/ 64, 040 01 Košice- Západ, podnikajúci pod
obchodným menom: Silvia Tulejová, s miestom podnikania: Trieda SNP 64, 040 01 Košice- Západ, IČO: 44 109
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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041, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2016, Slovenská republika, (ďalej aj ako len „Dlžník“),
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I. spis. zn.: 31OdK/384/2020 zo dňa 07.01.2021, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska č.
15, 040 01 Košice, IČO: 33542462, Slovenská republika bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 7/2021 zo dňa 13.01.2021.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Košice I., proc. no. : 31OdK/384/2020 date on 07. january 2021, bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Silvia Tulejová, s miestom podnikania: Trieda SNP 64, 040 01 KošiceZápad, IČO: 44 109 041, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2016, Slovenská republika,
and JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, IČO:
33542462, Slovenská republika, was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 7/2021 dated
on 13th. january 2021.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2021. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
This resolution of the District Court Košice I became valid on 13th 01 2021. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Nataša
Kučerová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, IČO: 33542462, Slovenská
republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, Slovenská
republika
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
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surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed. Each secured claim
must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form
which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim,
type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
V Košiciach dňa 13.01.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca dlžníka /the bankruptcy trustee
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K002673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Tulejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 283/ 64, 040 01 Košice- Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/384/2020S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/384/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Por.
č.:
1.

Popis:

Druh, deň a dôvod zapísania:

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov
spojených s výkonom správcovských činnosti správcu

·
·
·

Súpisová hodnota
v eur:
iná majetková hodnota, 500,-€
zapísaný dňa
13.01.2021
majetok vo vlastníctve
úpadcu §167h ods. 1
ZKR

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Košiciach, dňa 13.01.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K002674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Tulejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 283/ 64, 040 01 Košice- Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/384/2020S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/384/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA na podnet na vykonanie šetrenia
Správca podstaty dlžníka – Silvia Tulejová, narodená: 02.11.1976, bytom: Trieda SNP 283/ 64, 040 01 KošiceZápad, podnikajúci pod obchodným menom: Silvia Tulejová, s miestom podnikania: Trieda SNP 64, 040 01
Košice- Západ, IČO: 44 109 041, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2016, Slovenská
republika, týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto
výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka., ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ).
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
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prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
V Košiciach, dňa 13.01.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca podstaty

K002675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabo Ambróz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská ulica 288 / 80, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/517/2018 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/517/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie
Text:
VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu Ambróz Sabo, narodený:
14.07.1978, bytom: Tatranská 288/80, 076 41 Biel, , so sídlom kancelárie správcu: Jesenského 27, 040 01
Košice , email: ivana.seman@gmail.com, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn. 32OdK/517/2018
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.

POZEMOK:
Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: C
Výmera: 8232 m2

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

285

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 1081
Parcelné číslo: 935/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 0,50
Súpisová zložka č. 2
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: vodná plocha
Parcela registra: E
Výmera: 22903 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 1081
Parcelné číslo: 1195
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 0,50

Súpisová zložka č. 3
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
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Výmera: 18092 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 1081
Parcelné číslo: 1208
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 0,50
Súpisová zložka č. 4
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: vodná plocha
Parcela registra: E
Výmera: 23432 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 1081
Parcelné číslo: 1209
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 0,50

Súpisová zložka č. 5
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)

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

287

Obchodný vestník 10/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2021

Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela registra: E
Výmera: 2496 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 963
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 0,50

Súpisová zložka č. 6
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Výmera: 20786 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 964
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 0,50
Súpisová zložka č. 7
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Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: ostatná plocha
Parcela registra: E
Výmera: 372 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 966
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 0,50

Súpisová zložka č. 8
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: ostatná plocha
Parcela registra: E
Výmera: 748 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 968
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 0,50
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Súpisová zložka č. 9
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 15354 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 971
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1,50
Súpisová zložka č. 10
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela registra: E
Výmera: 3683 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 972
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
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Súpisová hodnota: 0,50

Súpisová zložka č. 11
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: ostatná plocha
Parcela registra: E
Výmera: 6100 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 973
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 0,50
Súpisová zložka č. 12
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: ostatná plocha
Parcela registra: E
Výmera: 3388 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 974
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
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Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 0,50

Súpisová zložka č. 13
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 758780 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 1196/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 10,50
Súpisová zložka č. 14
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 222260 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 1196/2
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Deň vydania: 18.01.2021

Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 5,50
Súpisová zložka č. 15
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 308777 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 1206
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 8,50

Súpisová zložka č. 16
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 11549 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 18.01.2021

Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 1207
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 3,50

Súpisová zložka č. 17
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 269301 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo: 1222
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 8,50

Súpisová zložka č. 18
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 27460 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: BOŤANY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.01.2021

Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Boťany
Číslo listu vlastníctva: 791
Parcelné číslo:1524
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 3,50

Súpisová zložka č. 19
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: ostatná plocha
Parcela registra: E
Výmera: 1507 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 953
Parcelné číslo: 335/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1,50

Súpisová zložka č. 20
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela registra: E
Výmera: 2608 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.01.2021

Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 953
Parcelné číslo: 336
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 3,50

Súpisová zložka č. 21
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 3697 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 333/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1,50

Súpisová zložka č. 22
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.01.2021

Parcela registra: E
Výmera: 145513 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 333/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 8,50
Súpisová zložka č. 23
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 51523m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 333/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 2,50

Súpisová zložka č. 24
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.01.2021

Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 16584 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 334
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 2,50

Súpisová zložka č. 25
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 3244 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 335/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1,50

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.01.2021

Súpisová zložka č. 26
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 5600 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 337
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 2,50

Súpisová zložka č. 27
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Výmera: 18163 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 338
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 5,50

Súpisová zložka č. 28
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 723 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 339
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1,50

Súpisová zložka č. 29
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 870 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 340

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.01.2021

Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1,50
Súpisová zložka č. 30
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera:871 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 342
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1,50
Súpisová zložka č. 31
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 6035 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 343

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.01.2021

Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 2,50

Súpisová zložka č. 32
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 509472 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 344/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 8,50
Súpisová zložka č. 33
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 65791 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.01.2021

Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 344/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 2,50
Súpisová zložka č. 34
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 8283 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov
Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 345
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1,50

Súpisová zložka č. 35
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Výmera: 197226 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: LELES
Okres: Trebišov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.01.2021

Názov katastrálneho územia: Kapoňa
Číslo listu vlastníctva: 955
Parcelné číslo: 397
Spoluvlastnícky podiel: 1/140
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 8,50

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky v zalepenej obálke záujemcu spolu s
označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu ( v lehote podľa tohto oznámenia s
výrazným označením Ján Kišš – NEOTVÁRAŤ“ Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu
výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a
na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do
poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK50 0900 0000 0051 5988 9465
Ohliadka: Ohliadku je možné vopred dohodnúť e-mailom na adrese ivana.seman@gmail.com
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva
vynáša nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci (resp. nehnuteľnosti) podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vecí prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva hnuteľnej
veci speňaženia znáša veriteľ na svoje náklady.

V Košiciach 13.1.2021
JUDr. Ivan Roháč
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Deň vydania: 18.01.2021

K002676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tocholová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stálicová 1480 / 6, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/298/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/298/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 01.10.2020, sp.zn.: 32OdK/298/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č.
194/2020 dňa 08.10.2020 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka JUDr. Tatiana Tocholová,
nar.: 04.06.1968, bytom: Stálicová 1480, 04012 Košice-Nad jazerom a ustanovil správcu podstaty: Ing. Matúša
Mihaloviča, PhD., so sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu S1923.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: JUDr. Tatiana Tocholová, nar.: 04.06.1968, bytom: Stálicová 1480, 04012 Košice-Nad jazerom sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: JUDr. Tatiana Tocholová,
nar.: 04.06.1968, bytom: Stálicová 1480, 04012 Košice-Nad jazerom, sp. zn.:32OdK/298/2019, v súlade s ust.
§ 167v ods. 1 tretia veta ZKR zrušuje.

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca
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