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K027893
Spisová značka: 27K/11/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: POSILA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Kostolná pri
Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 435 949 v mene ktorej návrh podal likvidátor: Marián Matúš, bytom
Kostolná pri Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: POSILA s.
r. o. v likvidácii, so sídlom Kostolná pri Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 435 949 takto
rozhodol
Súd konkurzné konanie voči dlžníkovi: POSILA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Kostolná pri Dunaji 146, 903 01
Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 435 949 zastavuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) na súde, proti ktorého
rozhodnutiu smeruje. Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 4.6.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K027894
Spisová značka: 27K/15/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Investment Solutions Group s. r. o., so sídlom
Trnavská cesta 74 A, Bratislava, IČO: 35 958 219, zast.: SODOMA VULGAN, spol. s r. o. - advokátska kancelária, so
sídlom Kominárska 2, 4, Bratislava, IČO: 47 254 084 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SUNAS
SK s. r. o., v likvidácii, so sídlom Betliarska 12, Bratislava, IČO: 44 758 901 takto
rozhodol
I.
Súd v y h l a s u je k o n k u r z na majetok dlžníka: SUNAS SK s. r. o., v likvidácii, so sídlom
Betliarska 12, Bratislava, IČO: 44 758 901,
II.
Súd konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
III.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Insolvency k. s., S 1639, so sídlom Gagarinova 10A, 821 05
Bratislava, IČO: 36868388.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 môže podať odvolanie (§19 ods. 2 ZKR) dlžník, a to v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, proti ktorého uzneseniu smeruje. Odvolanie bude predložené na rozhodnutie
Krajskému súdu v Bratislave. Odvolanie je potrebné podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe podľa § 125 CSP. Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné (§ 358 CSP). Rozsah, v
akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2.
Rozhodnutie o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie (výrok II. tohto uznesenia) môže na
základe článku 5 Nariadenia 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v
konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 4.6.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K027895
Spisová značka: 32K/3/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CIBS s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká
13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 664 286, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: CIBS s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
IČO: 36 664 286,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: CIBS s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831
01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 664 286.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.6.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ivona Hrčeková, sudca
K027896
Spisová značka: 27K/27/2021
Oznámenie o termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: RYG Investments s. r. o., so sídlom
Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 50 408 003, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: ACS Dúbravka, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 51 679 311, zast. AG LEGAL s. r. o., so sídlom Landererova 8, 811 09 Bratislava - mestská časť
Staré Mesto, IČO: 50 326 511, upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu:
Privatbanka, a. s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 31 634 419
Ing. Pavol Krúpa, bytom Trstínska 7369/11, Bratislava - Záhorská Bystrica
o určení termínu pojednávania a predvoláva dlžníka ACS Dúbravka, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 679 311,
06. 08. 2021
-------------------------------------------------

o 10:00

hod.

na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 101

Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§19 ods. 1 písm.c) ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 7.6.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K027897
Spisová značka: 33K/25/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Kristián Baksha, nar. 26.5. 1995, bytom Pri štadióne
954/15, 900 21 Svätý Jur, zastúpený: Petrom Peniaškom, nar. 24.8. 1955, r.č. XXXXXX/XXXX, bytom Potočná
1805/9, 900 01 Modra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Air Cargo Global, s.r.o., Ivánska cesta
30/B, 821 04 Bratislava,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Air Cargo Global, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: P-V,k.s., Plynárenská 30D, 821 09 Bratislava, IČO: 507 149 11, S1838.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
Súd ukladá 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, 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). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). 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).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. 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).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. 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. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. 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. (§ 28 ods. 10 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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13. 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).
14. 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).
15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. 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).
22. 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).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. 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 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 7.6.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K027898
Spisová značka: 4OdK/44/2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Anna Vatalová, nar.
20.11.1988, trvale bytom Pražská 1456/10, 960 01 Zvolen, ktorého správcom konkurznej podstaty je: Solutio
insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zn.: S1907 , takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty: Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zn.: S1907.
II.
Súd ukladá odvolanému správcovi povinnosť predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej
činnosti do 30 dní od ustanovenia nového správcu a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby
sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie
III.
Odvolaný správca je povinný riadne vykonávať funkciu správcu do právoplatnosti rozhodnutia súdu o
ustanovení nového správcu.
IV.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Milan Kozický, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01
Veľký Krtíš , zn.: 1966.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027899
Spisová značka: 4OdK/26/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: František Gödri, nar.
23.02.1978, trvale bytom Husiná 189, 985 42 Husiná, podnikajúci pod obchodným menom: M & F František Gödri,
Sídlisko Rimava 1065/10, 97901_Rimavská Sobota, IČO: 46049096, ktorého správcom konkurznej podstaty je:
Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zn.: S1907 , takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty: Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zn.: S1907.
II.
Súd ukladá odvolanému správcovi povinnosť predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej
činnosti do 30 dní od ustanovenia nového správcu a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby
sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie
III.
Odvolaný správca je povinný riadne vykonávať funkciu správcu do právoplatnosti rozhodnutia súdu o
ustanovení nového správcu.
IV.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960
01 Zvolen, zn.: S1475.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027900
Spisová značka: 5OdK/489/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Maroš Ferko, nar. 05. 02.
1978, trvalý pobyt Strojárenská 293/12, 976 81 Valaská-Piesok, obchodné meno - Maroš Ferko st., s miestom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podnikania Strojárenská 293/12, 976 81 Valaská, IČO - 51738457, ktorého správcom konkurznej podstaty je Debsol,
k. s., so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1914, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty : Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1914.
II.
Súd ukladá odvolanému správcovi povinnosť predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej
činnosti do 30 dní od ustanovenia nového správcu a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby
sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
Odvolaný správca je povinný riadne vykonávať funkciu správcu do právoplatnosti rozhodnutia súdu o
ustanovení nového správcu.
IV.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8,
962 12 Detva, zn.: S1795.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027901
Spisová značka: 4OdK/120/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Veronika Hromádková, nar. 16.08.1995, trvale
bytom Partizánska 13/12, 966 81 Žarnovica, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Veronika Hromádková, nar. 16.08.1995, trvale bytom Partizánska
13/12, 966 81 Žarnovica.
5
II.
Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
III.

Ustanovuje správcu: Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn: S1590.

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

8

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027902
Spisová značka: 4OdK/122/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Prokaj, nar. 24.02.1961, trvale bytom
142 Banská Belá, 966 15 Banská Belá, podnikajúci pod obchodným menom: Vladimír Prokaj, 142 Banská Belá, 966
15 Banská Belá, IČO: 34544747, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Vladimír Prokaj, nar. 24.02.1961, trvale bytom 142 Banská Belá, 966 15
Banská Belá, podnikajúci pod obchodným menom: Vladimír Prokaj, 142 Banská Belá, 966 15 Banská Belá, IČO:
34544747.
5
II.
Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
III.
Ustanovuje správcu: Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960
01 Zvolen, zn.: S1907.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027903
Spisová značka: 4OdK/123/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ernest Danyi, nar. 28.05.1982, trvale bytom
Družstevná 17/14, 980 02 Jesenské, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01, Rimavská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Jesenské.

Vyhlasuje konkurz na majetok: Ernest Danyi, nar. 28.05.1982, trvale bytom Družstevná 17/14, 980 02

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1943.

Ustanovuje správcu: Mgr. Vladimír Vanko, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 0 Veľký Krtíš, zn. :

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027904
Spisová značka: 4OdK/124/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenko Berky, nar. 11.04.1957, trvale bytom
Slobody 301/20, 987 01 Poltár, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01, Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Poltár.

Vyhlasuje konkurz na majetok: Zdenko Berky, nar. 11.04.1957, trvale bytom Slobody 301/20, 987 01

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, zn.: S1719.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027905
Spisová značka: 4OdK/125/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Veronika Kaločaiová, nar. 03.06.1979, trvale
bytom 65 Šimonovce, 980 03 Šimonovce, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01, Rimavská
Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Veronika Kaločaiová, nar. 03.06.1979, trvale bytom 65 Šimonovce, 980
03 Šimonovce.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie Dolná 6/A, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1933.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027906
Spisová značka: 4OdK/126/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Zsíros, nar. 29.05.1992, trvale bytom
Chanava 212, 980 44 Lenartovce, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01, Rimavská Sobota,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Štefan Zsíros, nar. 29.05.1992, trvale bytom Chanava 212, 980 44
Lenartovce.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Konkurzný správca, k. s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 15, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1189.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
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vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027907
Spisová značka: 4OdK/127/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Libuša Matušková, nar. 06.07.1987, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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475 Mýtna, 985 53 Mýtna, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01, Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Mýtna.

Vyhlasuje konkurz na majetok: Libuša Matušková, nar. 06.07.1987, trvale bytom 475 Mýtna, 985 53

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1153.

Ustanovuje správcu: Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, zn.:

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027908
Spisová značka: 4OdK/128/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alexander Landkroon, nar. 11.09.1985, trvale
bytom 969 01 Banská Štiavnica, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Štiavnica.

Vyhlasuje konkurz na majetok: Alexander Landkroon, nar. 11.09.1985, trvale bytom 969 01 Banská

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.:S610.

Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Veselý, so sídlom kancelárie: Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš,

IV.

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

29

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027909
Spisová značka: 1K/11/2013
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 11/2013 - 607 zo dňa 05. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávky
vo výške 620,12 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok prihlásených po lehote pod poradovým číslom 12 z
pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na
nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776
005 v konkurznom konaní úpadcu - Ing. Marta Ličková, nar. 03.11.1954, bytom Kolomana Banšella 2436/2, 984 01
Lučenec. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 05. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027910
Spisová značka: 4K/18/2017
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 18/2017 - 203 zo dňa 06. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 100,10 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 6 z pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - Fobos advertising, s.r.o., so sídlom 962 66 Sebechleby 297, IČO: 36 231 070.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 06. 2021.
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027911
Spisová značka: 1K/60/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 60/2015 - 228 zo dňa 06. 05. 2021 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Dominika Polačeková, nar. 02.11.1989, trvale bytom Medzi Hrušky 2853/35, 962 21 Lieskovec po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027912
Spisová značka: 4K/5/2019
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 5/2019 - 149 zo dňa 06. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 3 555 238,96 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1 až 31 a
pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty vo výške 30 Eur z pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa pohľadávok
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní
úpadcu - AC Institut s.r.o. "v konkurze", so sídlom 985 31 Rapovce č. 43, IČO: 47 044 241. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 02. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027913
Spisová značka: 4K/23/2017
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 23/2017 - 626 zo dňa 07. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 299,40 Eur vedených v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 16/87 - 16/94 z pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - SK - ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129
026. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027914
Spisová značka: 4K/24/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 24/2017 - 728 zo dňa 07. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 923,90 Eur vedených v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 25/S-1 - 25/S-6 z pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - ITSG s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 2A, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 675 130.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027915
Spisová značka: 4K/2/2018
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 2/2018 - 515 zo dňa 07. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 6 186,90 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 201-210, 211 - vo výške
165,20 Eur, 212 - 219, 220 - vo výške 18,90 Eur a 221 - 234 z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní úpadcu - Zlatá kremnická
pekáreň, s.r.o., "v likvidácii", so sídlom Tulská 59, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 47 347 546. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 02. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027916
Spisová značka: 4K/2/2018
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 2/2018 - 517 zo dňa 07. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 5 102,70 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 238-240, 242, 243, 245,
247-249, 251 - 262 z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní úpadcu - Zlatá kremnická pekáreň, s.r.o., "v likvidácii", so sídlom
Tulská 59, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 47 347 546. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027917
Spisová značka: 1K/49/2013
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 49/2013 - 205 zo dňa 10. 05. 2021 zrušil konkurz na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu Beata Bartoňová, nar. 26.11.1970, bytom Hutníkov 305/17, 965 01 Žiar nad Hronom po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K027918
Spisová značka: 3K/7/2014
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 3K 7/2014 - 448 zo dňa 11. 05. 2021 zrušil konkurz na majetok úpadcu
Mgr. Róbert Horský, nar. 22.09.1978, bytom Československej armády 69/25, 977 01 Brezno pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K027919
Spisová značka: 4K/31/2017
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 31/2017 - 414 zo dňa 11. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 64,20 Eur vedených v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 119,120 z pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa pohľadávok
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní
úpadcu - HANCO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec, IČO: 47 511 346. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 04. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027920
Spisová značka: 4K/4/2019
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 4/2019 - 220 zo dňa 11. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 38 920 708,56 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 165-166/6, 34164/5 z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005 v konkurznom konaní úpadcu - Bussinesin.sk, s.r.o., so sídlom Horná 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
46 889 531. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027921
Spisová značka: 4K/37/2017
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 37/2017 - 219 zo dňa 11. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávky
vo výške 6,30 Eur vedenej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 4/3 z pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa pohľadávok
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní
úpadcu - LEKÁREŇ SLNEČNICA, spol. s r.o., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 863 114.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027922
Spisová značka: 4K/15/2019
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 15/2019 - 176 zo dňa 11. 05. 2021 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 499 500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 19-24 vo výške 1 435,86 Eur v
konkurznom konaní úpadcu - LORAKK, s.r.o., so sídlom Merovská 274, 962 71 Dudince, IČO: 45 379 742.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027923
Spisová značka: 4K/42/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 42/2016 - 274 zo dňa 11. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 5 208,70 Eur vedených v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 56-65 z pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - TONER EXPRES, s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec, IČO: 36 806
480. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K027924
Spisová značka: 4K/3/2019
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 3/2019 - 417 zo dňa 11. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 638 132,14 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 97,98 z pôvodného
veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - Agrochemický podnik, s.r.o., so sídlom Lučenecká, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 575
170. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027925
Spisová značka: 4K/36/2017
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 36/2017 - 198 zo dňa 11. 05. 2021 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 499 500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 4/2,4/3 vo výške 210,50 Eur v
konkurznom konaní úpadcu - LEKÁREŇ SLNEČNICA 04, spol. s r.o., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 588 946. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027926
Spisová značka: 4R/8/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4R 8/2016 - 1969 zo dňa 12. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 7 691,20 Eur vedených v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1860-1877 z pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - ELTECO, a.s., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 17 321 719.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K027927
Spisová značka: 4K/79/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 79/2016 - 420 zo dňa 12. 05. 2021 potvrdil
prevod pohľadávok
vo výške 1 278,15 Eur vedených v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 5 z pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa pohľadávok
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní
úpadcu - MILKO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 36 760 358.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 06. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027928
Spisová značka: 5K/4/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka RoPe olive s.r.o., IČO: 51 889 617, so sídlom A.
Hlinku 2571/43, 960 01 Zvolen, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 35072/S, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka RoPe olive s.r.o., IČO: 51 889 617, so sídlom A. Hlinku
2571/43, 960 01 Zvolen, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.
35072/S.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Jozefa Oravca, IČO: 33 897 891, so sídlom
kancelárie: Zlatá 6, 974 05 Banská Bystrica, značka správcu: S1157.
IV.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
2.
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej
Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 362 CSP).
3.
Vyhlásením konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 106c ods. 3 ZKR).
4.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa
podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veta ZKR).
5.
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).
6.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
7.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
8.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
9.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
10.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
11.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
12.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
13.
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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027929
Spisová značka: 5K/6/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
ALBION SK, s.r.o., IČO: 44 907 559, so sídlom Petőfiho ulica 8, 984 01 Lučenec, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 16890/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi ALBION SK, s.r.o., IČO: 44 907 559, so sídlom Petőfiho ulica 8, 984 01
Lučenec, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 16890/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027930
Spisová značka: 4K/5/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - BVD s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 3501/71, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 46 785 361, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro,
vložka č. 22746/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi BVD s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 785 361.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027931
Spisová značka: 4K/6/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
STAVMONTA - KB s.r.o., so sídlom Ľ. Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec, IČO: 44 828 764, zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 16703/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi STAVMONTA - KB s.r.o., so sídlom Ľ. Podjavorinskej 8, 984 01
Lučenec, IČO: 44 828 764.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K027932
Spisová značka: 31K/55/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ružena Filipová, narodená: 10.11.1963, trvale bytom:
Spišský Hrušov 166, 053 63 Spišský Hrušov, uznesením č.k. 31K/55/2015-299 zo dňa 08.04.2021 zrušil malý
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.05.2021.

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K027933
Spisová značka: 30OdK/107/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Pavel Severa, narodený: 23.01.1972, bytom: 040 01 Košice-Juh,
podnikajúci pod obchodným menom: Pavel Severa SEVERA, s miestom podnikania: 040 01 Košice-Juh, IČO:
32514549, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 21.05.2015, zastúpený: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Juh.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavel Severa, narodený: 23.01.1972, bytom: 040 01 Košice-

II.
Zbavuje dlžníka: Pavel Severa, narodený: 23.01.1972, bytom: 040 01 Košice-Juh 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. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie:
Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie:
Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286; 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. D14-341/2021 na účet správcu
podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie: Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1286; 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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).
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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).
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
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sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 7.6.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K027934
Spisová značka: 30OdK/108/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Adriana Kovácsová, narodená: 28.01.1972, bytom: Rosná
1511/1, 040 01 Košice, zastúpená: 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: Adriana Kovácsová, narodená: 28.01.1972, bytom: Rosná
1511/1, 040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Adriana Kovácsová, narodená: 28.01.1972, bytom: Rosná 1511/1, 040 01 Košice
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S762.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S762; 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. D14-334/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
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1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
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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).
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).
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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).
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
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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 7.6.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K027935
Spisová značka: 30OdK/109/2021

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Margita Tomková, narodená: 29.10.1964, bytom: Rudňany 10,
053 23 Rudňany, zastúpená: 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: Margita Tomková, narodená: 29.10.1964, bytom: Rudňany 10,
053 23 Rudňany.
II.
Zbavuje dlžníka: Margita Tomková, narodená: 29.10.1964, bytom: Rudňany 10, 053 23 Rudňany
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. Kristián Sušina, PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01
Košice, zn. správcu: S1339.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Kristián Sušina, PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5,
040 01 Košice, zn. správcu: S1339; 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. D14-337/2021 na účet správcu
podstaty: Ing. Kristián Sušina, PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1339; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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,
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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).
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
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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 7.6.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K027936
Spisová značka: 31K/34/2010
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : CL TREND s.r.o., so sídlom Gúgska 136, 940
01 Nové Zámky, IČO: 31 449 247, ktorého správcom je: JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie ul.
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie ul. Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, z funkcie
správcu.
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 7.6.2021
Mgr. Gabriela Bučeková, vyšší súdny úradník
K027937
Spisová značka: 28OdK/80/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Róbert Kuba, nar. 19.03.1977, bytom Hontianska Vrbica
331, Hontianska Vrbica, 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
Súd o p r a v u j e dátumu narodenia dlžníka Róbert Kuba v záhlaví a vo výroku I. uznesenia Okresného súdu Nitra
zo dňa 25.05.2021, č. k. 28OdK/80/2021 - 19 nasledovne:
Róbert Kuba, nar. 19.03.1977.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Nitra. V
odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 CSP).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.6.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K027938
Spisová značka: 2OdK/90/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Kura, nar. 12.08.1965, trvale bytom 094 33
Vyšný Žipov 102, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Kura, nar. 12.08.1965, trvale bytom 094 33 Vyšný
Žipov 102,
II.
Lomnica,

ustanovuje správcu: Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, 059 52 Veľká

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 27.05.2021 pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 404/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
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inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 7.6.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K027939
Spisová značka: 3OdK/132/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Pisarčík, nar. 05.12.1990, Rázusova 2673/5, 058
01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Pisarčík, IČO: 51928698, s miestom podnikania Rázusova
2673/5, 05801 Poprad, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Poprad,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Pisarčík, nar. 05.12.1990, Rázusova 2673/5, 058 01

II.
53654111,

ustanovuje: EU-Bankruptcy, k. s., so sídlom kancelárie Poprad 05801, Karpatská 3256/15, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
EU-Bankruptcy, k. s., so sídlom kancelárie Poprad 05801, Karpatská 3256/15, IČO: 53654111, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č.390/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 7.6.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K027940
Spisová značka: 3OdK/133/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Kedzuchová, nar. 08.11.1953, Karola Kuzmányho
29, 060 01 Kežmarok, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Kedzuchová, nar. 08.11.1953, Karola Kuzmányho 29, 060
01 Kežmarok,
II.

ustanovuje: Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, Prešov 080 01, IČO: 47632836,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, Prešov 080 01, IČO: 47632836, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 386/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 7.6.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Pačaj, nar. 20.07.1968, Priečna 275/39, 059 14
Spišský Štiavnik, podnikajúci pod obchodným menom Milan Pačaj, IČO: 50240706, s miestom podnikania Priečna
275/39, 05914 Spišský Štiavnik, zastúpený Centrom právnej pomoci - Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Štiavnik,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Pačaj, nar. 20.07.1968, Priečna 275/39, 059 14 Spišský

II.
10672672,

ustanovuje: Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie Námestie slobody 13/25 06601 Humenné, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie Námestie slobody 13/25 06601 Humenné, IČO: 10672672, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.389/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 7.6.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Jaroslav Kanderka, sudca
K027942
Spisová značka: 1K/53/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Lucia Bodnárová, nar.
18.11.1976, bytom Vajanského 2443/15, 069 01 Snina, právne zast.: ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Jarabinková
17563/2C, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 244 259, správcom ktorého je Správcovská a
poradenská,
k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, IČO: 48 143 448 o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/53/2015-193, zo dňa 06.05.2021 zrušil konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu: Lucia Bodnárová, nar. 18.11.1976, bytom Vajanského 2443/15, 069 01 Snina, po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.06.2021
Okresný súd Prešov dňa 7.6.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K027943
Spisová značka: 5OdK/135/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slavko Holub, nar. 01.12.1975, trvale bytom 094 01
Ondavské Matiašovce 177 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Slavko Holub, nar. 01.12.1975, trvale bytom 094 01 Ondavské
Matiašovce 177,
II.

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

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

u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka č.403/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
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dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 7.6.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K027944
Spisová značka: 5K/11/2019
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BONITA, Export - import, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad, IČO: 36 480 681, správcom ktorého je RK Správca, k. s., so
sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku, uznesením 5K/11/2019-84 zo dňa 05.03.2021 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu:
BONITA, Export - import, s.r.o. v konkurze, so sídlom Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad, IČO: 36 480 681 pre
nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2021
Okresný súd Prešov dňa 7.6.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K027945
Spisová značka: 1K/15/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
PEMI TRADE, s.r.o., so sídlom
Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 261, správcom ktorého je JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie
Hlavná 19, 080 01 Prešov o odmene a náhrade výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
priznáva JUDr. Lenke Jamnickej, so sídlom kancelárie Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR, ktoré jej budú po právoplatnosti tohto
uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 13.10.2020
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu, položka 20/2020.
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 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
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považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.6.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K027946
Spisová značka: 38K/7/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi Progressive Home, s. r. o. so
sídlom Považská 1709/59, 911 01 Trenčín, IČO 46 269 291, pr, zástupca Advokátska kancelária JUDr. Danica
Birošová, s.r.o. so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, na návrh veriteľa Monika Zgútová, nar. 16.8.1972, bytom
Trenčianske Mitice 33, 913 22 Trenčianske Mitice, pr. zástupca JUDr. Pavol Čičmanec - ČIPO, advokát so sídlom
kancelárie Považská 1709/59, Trenčín, o návrhu dlžníka na zastavenie konkurzného konania resp. zrušenie
uznesenia o začatí konkurzného konania, takto
rozhodol
Návrh na zastavenie konkurzného konania resp. zrušenie uznesenia o začatí konkurzného konania sa
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e

je

z a m i e t a.

prípustné.

Okresný súd Trenčín dňa 7.6.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K027947
Spisová značka: 40R/1/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa dlžníka FeMaDa, s.r.o. so sídlom 018 13 Papradno
511, IČO 36 301 469, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka FeMaDa, s.r.o. so sídlom 018 13 Papradno
511, IČO 36 301 469, takto
rozhodol
I.
Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka FeMaDa, s.r.o. so sídlom 018 13 Papradno 511, IČO 36 301 469.
II.
Z a č í n a sa 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).
III.
Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911
01 Trenčín, značka správcu S1510.
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka FeMaDa, s.r.o. so
sídlom 018 13 Papradno 511, IČO 36 301 469, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.

VI.

Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

-

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
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osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako dvanásť mesiacov,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 15.000,- eur
mimo bežnej obchodnej činnosti,
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 100.000,- eur,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky
uzatvorenie akejkoľvek dohody o urovnaní týkajúcej sa vzájomných práv a povinností, ktoré vo vzťahu
k dlžníkovi vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania.
VII.
Poučenie pre veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku
vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.. Prihláška sa podáva v jednom
rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku
doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 6 zák. č. 7/2005
Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa §
122 zák. č. 7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska 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. 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 uplatní v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky
určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia
reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka alebo 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. 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. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
VIII.
Účastník reštrukturalizačného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 7.6.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K027948
Spisová značka: 38K/7/2021
Spisová značka: 38K/7/2021
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci
Monika Zgútová, nar. 16.08.1972, trvale bytom 913 22 Trenčianske Mitice 33
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Progressive Homes, s. r. o. so sídlom Považská 1709/59, 911 01 Trenčín, IČO 46 269 291
Vám o z n a m u j e,

že pojednávanie určené na deň

02.07.2021 o 09,30 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 121, I. posch.
je z r u š e n é z dôvodu, vzhľadom k tomu, že súd uzneseniami č.k. 38K/7/2021-153, č. k. 38K/7/2021-155 a č. k.
38K/7/2021-157 rozhodol o pristúpení ďalších troch veriteľov do konania, ku ktorým návrhom má dlžník právo sa
vyjadriť v súdom určenej lehote, pričom súd musí dbať, aby bol dodržaný procesný postup podľa § 167 CSP, aby
bola zachovaná spravodlivá ochrana všetkých účastníkov konania, pričom už teraz je dôvodný predpoklad, že
dodržanie postupu podľa § 167 CSP (právo na repliku a dupliku) nebude možné objektívne stihnú do termínu
nariadeného pojednávania.

Okresný súd Trenčín dňa 7.6.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K027949
Spisová značka: 38K/7/2021
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/7/2021
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Monika Zgútová, nar. 16.08.1972
Trenčianske Mitice 33

913 22 Trenčianske Mitice
na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
Progressive Homes, s.r.o.
Považská 1709/59
911 01 Trenčín
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IČO 46 69 291
nariaďuje pojednávanie
na deň 27.08.2021 o 09,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 2 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.
Podľa § 183 ods. 3 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.
Podľa § 183 ods. 4 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.
Podľa § 184 ods. 2 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.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP 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.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
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Okresný súd Trenčín dňa 7.6.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K027950
Spisová značka: 40K/4/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti Darčeky plus s.r.o.
so sídlom A. Žarnova 859/2, 971 01 Prievidza, IČO 47 843 853, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
obchodnú spoločnosť Darčeky plus s.r.o. so sídlom A. Žarnova 859/2, 971 01 Prievidza, IČO 47 843 853, uznesením
č.k. 40K/4/2020-71 zo dňa 14.10.2020 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2020.
Okresný súd Trenčín dňa 7.6.2021
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K027951
Spisová značka: 38K/7/2021
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/7/2021
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Monika Zgútová, nar. 16.08.1972
Trenčianske Mitice 33

913 22 Trenčianske Mitice

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
Progressive Homes, s.r.o.
Považská 1709/59
911 01 Trenčín
IČO 46 69 291
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 27.08.2021 o 09,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 121, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Progressive
Homes, s.r.o.
veriteľ č. 1: Sociálna poisťovňa
2: Všeobecná zdravotná poisťovňa
3: Union poisťovňa, a.s.
4: Daňový úrad, Trenčín
5: Exekútorský úrad Myjava, JUDr. Miroslava Poláková
6: MA-tyas, s.r.o.
7: PYRO SLOVAKIA, s.r.o.
8: PEMAL, s.r.o.
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9: Mgr. Eva Zámečníková - EBAKOL
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Trenčín dňa 7.6.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K027952
Spisová značka: 7K/1/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K - TRANSPORT, s.r.o., so sídlom
Predmier 272, 023 54 Turzovka, IČO: 45 648 131, správcom ktorého je: JUDr. Eva Luticová, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, IČO: 42 396 701, značka správcu S1774, v časti o návrhu správcu na
uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol

Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 75/2021 zo dňa
21.04.2020, a to:
položka súpisu všeobecnej podstaty č. 1 - nákladné vozidlo - ťahač návesu RENAULT MAGNUM,
súpisová hodnota 6.000 eur;
položka súpisu všeobecnej podstaty č. 2 - nákladné vozidlo - ťahač návesu RENAULT PREMIUM 420
T, súpisová hodnota 3.000 eur;
2.500 eur;

položka súpisu všeobecnej podstaty č. 3 - nákladný náves - SCHWARZMULLER, súpisová hodnota

je správca povinný speňažovať v ponukovom konaní, pre každú súpisovú položku jednotlivo a to nasledovným
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spôsobom:
Výzvu na predkladanie ponúk s podrobným opisom speňažovanej hnuteľnej veci vrátane úplných
podmienok ponukového konania je správca povinný zverejniť v Obchodnom vestníku.
Predmetné motorové vozidlo správca zároveň ponúkne na internetových portáloch, na ktorých sa
bezplatne zverejňujú ponuky predávaných ojazdených motorových vozidiel. Inzerované oznámenie musí obsahovať
minimálne informácie o predmete predaja s fotografiami, o lehote na podávanie záväzných ponúk a o možnosti
poskytnutia bližších informácií o predmete predaja, pričom zároveň bude doplnený o odkaz na podmienky
ponukového konania zverejnené v príslušnom Obchodnom vestníku. Realizáciu inzerátu na internete je správca
povinný zabezpečiť tak, aby záujemcovia o kúpu ponúkaného motorového vozidla mali dostatočný čas na podanie
ponuky.
Lehota na podávanie záväzných ponúk bude stanovená na 20 dní odo dňa zverejnenia výzvy na
prekladanie ponúk v Obchodnom vestníku.
Ponuky sa budú doručovať na adresu kancelárie správcu a do elektronickej schránky správcu s tým, že
takto doručené ponuky je potrebné označiť „KONKURZ K-TRANSPORT - ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Pričom správca ponuky doručené elektronicky s takýmto označením predmetu otvorí až po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk.
Obsahové náležitosti ponuky ustanoví správca. Správca je vo výzve na predkladanie ponúk povinný
poučiť záujemcov o náležitostiach, ktoré musí ponuka obsahovať.
Za víťaznú sa považuje ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. Ponúknutá kúpna cena
nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku.
Obálky s ponukami resp. elektronické podania doručené do elektronickej schránky správcu budú
otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, o čom je správca povinný spísať úradný
záznam.
Následne správca ponuky vyhodnotí v lehote 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
o výsledku ponukového konania bude bezodkladne podrobne informovať súd.
cenu.

Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne za speňažovanú vec najvyššiu kúpnu

Ďalšie podmienky ponukového konania, ktoré nie sú upravené týmto záväzným pokynom, je správca
oprávnený stanoviť sám, pri dodržaní zásady hospodárnosti, verejnosti a transparentnosti.
V prípade neúspechu prvého kola ponukového konania je správca oprávnený ponukové konanie zopakovať, za
podmienok uvedených v odôvodnení tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 7.6.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudkyňa
K027953
Spisová značka: 7K/1/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K - TRANSPORT, s.r.o., so sídlom
Predmier 272, 023 54 Turzovka, IČO: 45 648 131, správcom ktorého je: JUDr. Eva Luticová, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, IČO: 42 396 701, značka správcu S1774, v časti o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi JUDr. Eve Luticovej, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, IČO: 42 396
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701, značka správcu S1774, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 2.300 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 7.6.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudkyňa
K027954
Spisová značka: 1OdS/2/2020

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Pavol Demčík, nar. 07.07.1979, trvale bytom
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Mgr. Pavol Demčík - Belveder, s miestom
podnikania Melčice 144, 913 05 Melčice-Lieskové, IČO: 40 194 892, správcom ktorého je: Správcovská a
poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, IČO: 48 143 448, značka správcu: S
1767, v konaní o určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol

Návrh splátkového kalendára, predložený súdu dňa 03.05.2021, vracia správcovi na prepracovanie.
Správca je povinný prepracovaný návrh splátkového kalendára predložiť súdu v lehote 30 dní od doručenia tohto
uznesenia jeho zverejním v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 3.6.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
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K027955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lívia Fichtlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Pántoch 9, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK436/2019S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/436/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty dlžníka Lívia Fichtlová, nar. 30.1.1964, Na pántoch 9, 831 08 Bratislava vyhlasuje
v zmysle§ 167n, §167p zákona o konkurze a reštrukturalizácií
3. ponukové konanie na predaj majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka , ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 52/2021 zo dňa 17.3.2021, K013035
Súpisová zložka majetku č.1
Všeobecná podstata
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve dlžníka
Deň zápisu: 14.3.2021
Typ súpisovej položky majetku: nehnuteľný majetok
Opis:

Parcela registra E, parc.č 1371 o výmere 6.377m2, orná pôda
Okres Spišská Nová Ves, Obec Smižany, k.ú. Smižany, vedené na LV 2060

Spoluvlastnícky podiel: 1/20
Súpisová hodnota: 1.300 .-Euro

Podmienky verejného ponukového konania :
1/Na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto oznamu o
ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2/Záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-37OdK436/2019 neotvárať“ na
adresu správcu : JUDr. Tomáš Vaňo, Záhumenská 23, 841 06 Bratislava.
Ponuka musí obsahovať:
a/Identifikačné údaje záujemcu , pri záujemcovi- fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu,
obchodné meno, miesto podnikania a IČO, výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra, pokiaľ je
daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa, predloží identifikačné údaje, pri
záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a výpis z obchodného registra.
b/predmet kúpy- označenie súpisovej zložky, podľa špecifikácie zverejnenej v obchodnom vestníku
c/návrh kúpnej ceny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d/doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu zálohy celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu
Každý záujemca môže podať jednu ponuku,
Informácie o predmete ponukového konania sú k dispozícii u správcu na tel. č. 0903721681.
V prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
3/Prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu a v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, vedený v CSOB a.s. IBAN SK30 7500 0000 0009 0206 9533, s variabilným číslom
374362019.
4/Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 10 pracovných dní od skončenia lehoty
na podávanie záväzných ponúk ,o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam úspešným účastníkom
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska výšky ponúkanej
kúpnej ceny, o čom správca zverejní oznam v obchodnom vestníku a informuje aj víťazného záujemcu.
5/Správca si vyhradzuje právo toto ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť, alebo odmietnuť
všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením ponukového konania sa považujú predložené
ponuky na odmietnuté.
6/S úspešným záujemcom správca uzatvorí kúpnu zmluvu do 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania,
okrem prípadu, kedy oprávnená osoba využije právo vykúpiť majetok s konkurznej podstaty § 167r ZKR.
7/Neúspešnému záujemcovi správca vráti zálohu na kúpnu ceny v lehote 10 dní od oznámenia výsledku
ponukového konania v obchodnom vestníku
JUDr. Tomáš Vaňo
Správca289

K027956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bartlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátova 36, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.4.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK12/2020S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci konkurzného konania, vedeného na Okresnom súde Bratislava I, 27OdK12/2020, dlžník Mária Bartlová,
nar. 6.4.1989, bytom Muškátova 36, 90301 Senec, správca oznamuje, nakoľko sa speňažila konkurzná podstata
dlžníka, zámer zostaviť rozvrhu, podľa § 167u ZKR.
JUDr. Tomáš Vaňo, správca 289

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádržná 937, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK18/2021S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/18/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka, vykonaným šetrením, zisťovaním správcu, písomného vyhlásenia, informácie
dlžníka a iných osôb, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkuzu, teda konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca, v zmysle ustanovenia §167vzákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje v
Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľudovít Baláž, nar. 8.4.1960, bytom Nádražná
937, 908 73 Veľké Leváre, uznesením Okresného súdu Bratislava I, 33OdK18/2021, zo dňa 25.2.2021,
zverejnené v OV 45/2021, zo dňa 8.3.2021, sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka Ľudovít Baláž, nar. 8.4.1960, bytom Nádražná 937, 908 73
Veľké Leváre zrušuje a zaniká funkcia správcu.
JUDr. Tomáš Vaňo
Správca 289

K027958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Jantová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andrej Mráza 3159/5, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.8.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK28/2021S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/28/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka, vykonaným šetrením, zisťovaním správcu, písomného vyhlásenia, informácie
dlžníka a iných osôb, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkuzu, teda konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca, v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmenea doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje v
Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Soňa Jantová, nar. 5.8.1966, bytom Andreja
Mráza 3159/5, 821 03 Bratislava, uznesením Okresného súdu Bratislava I, 4OdK 28/2021, zo dňa 15.3.2021,
zverejnené v OV 56/2021, zo dňa 23.3.2021, sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka Soňa Jantová, nar. 5.8.1966,bytom Andreja Mráza 3159/5, 821
03 Bratislava zrušuje a zaniká funkcia správcu.
JUDr. Tomáš Vaňo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca 289

K027959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ladislav Sabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostredná 3/46, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika Martonová
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/105/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/105/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 33OdK/105/2020 v znení zo dňa 20.10.2020, zverejneným
v Obchodnom vestníku 209/2017 vydanom dňa 29.10.2020, bol dňom 30.10.2020 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Mgr. Ladislav Sabo, dátum narodenia: 16.03.1964 s miestom trvalého pobytu: Prostredná 3/46, 90021
Svätý Jur, štátny občan Slovenskej republiky, a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Monika
MARTONOVÁ, so sídlom kancelárie: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, značka správcu S1325.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) o z n a m u j e, že konkurz sa k o n č í , pretože bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku všeobecnej a oddelenej podstaty podľa ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s
ustanovením § 76 ZKR, ktorý správca vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od
dlžníka a iných osôb a orgánov verejnej moci, ako aj vlastných zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej
podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia
súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo
zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.
V zmysle ustanovenia § 167 v ods. 1 vety druhej ZKR, sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Mgr. Ladislav Sabo, dátum narodenia: 16.03.1964 s miestom trvalého
pobytu: Prostredná 3/46, 90021 Svätý Jur, štátny občan Slovenskej republiky z r u š u j e .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa ustanovenia § 167b ods. 1 ZKR, ustanovenia § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ustanovenia §
167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca
majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi,
prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Bratislave, dňa 02. júna 2021
Monika Martonová, správca

K027960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Kollárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika Martonová
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/345/2020 S1325
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
27OdK/345/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 27OdK/345/2020 v znení zo dňa 23.10.2020, zverejneným
v Obchodnom vestníku 213/2020 vydanom dňa 04.11.2020, bol dňom 05.11.2020 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Branislav Kollárik, dátum narodenia: 12.07.1964 s miestom trvalého pobytu: Miestny úrad Bratislava –
Ružinov, Mierová 21, 82705 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, a súčasne bola do funkcie správcu
ustanovená Mgr. Monika MARTONOVÁ, so sídlom kancelárie: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, značka správcu
S1325.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) o z n a m u j e, že konkurz sa k o n č í , pretože bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku všeobecnej a oddelenej podstaty podľa ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s
ustanovením § 76 ZKR, ktorý správca vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od
dlžníka a iných osôb a orgánov verejnej moci, ako aj vlastných zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej
podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia
súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo
zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.
V zmysle ustanovenia § 167 v ods. 1 vety druhej ZKR, sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Branislav Kollárik, dátum narodenia: 12.07.1964 s miestom trvalého
pobytu: Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 82705 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky z
rušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa ustanovenia § 167b ods. 1 ZKR, ustanovenia § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ustanovenia §
167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca
majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi,
prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Bratislave, dňa 02. júna 2021
Monika Martonová, správca

K027961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Malík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvačalova 1011/49, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika Martonová
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/466/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/466/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 27OdK/466/2020 v znení zo dňa 05.11.2020, zverejneným
v Obchodnom vestníku 225/2020 vydanom dňa 23.11.2020, bol dňom 24.11.2020 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Matej Malík, dátum narodenia: 11.09.1973 s miestom trvalého pobytu: Kvačalova 1011/49, Bratislava,
štátny občan Slovenskej republiky, a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Monika MARTONOVÁ, so
sídlom kancelárie: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, značka správcu S1325.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) o z n a m u j e, že konkurz sa k o n č í , pretože bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku všeobecnej a oddelenej podstaty podľa ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s
ustanovením § 76 ZKR, ktorý správca vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od
dlžníka a iných osôb a orgánov verejnej moci, ako aj vlastných zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej
podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia
súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo
zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.
V zmysle ustanovenia § 167 v ods. 1 vety druhej ZKR, sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Matej Malík, dátum narodenia: 11.09.1973 s miestom trvalého pobytu:
Kvačalova 1011/49, Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky z r u š u j e .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa ustanovenia § 167b ods. 1 ZKR, ustanovenia § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ustanovenia §
167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca
majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi,
prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Bratislave, dňa 02. júna 2021
Monika Martonová, správca

K027962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeněk Stratilík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinengova 4782/20, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika Martonová
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/162/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/162/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 33OdK/162/2020 v znení zo dňa 03.12.2020, zverejneným
v Obchodnom vestníku 244/2020 vydanom dňa 18.12.2020, bol dňom 19.12.2020 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Zdeněk Stratilík, dátum narodenia: 25.08.1986 s miestom trvalého pobytu: Martinengova 4782/20, 81102
Bratislava – Staré Mesto, štátny občan Slovenskej republiky, a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená Mgr.
Monika MARTONOVÁ, so sídlom kancelárie: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, značka správcu S1325.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) o z n a m u j e, že konkurz sa k o n č í , pretože bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku všeobecnej a oddelenej podstaty podľa ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s
ustanovením § 76 ZKR, ktorý správca vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od
dlžníka a iných osôb a orgánov verejnej moci, ako aj vlastných zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej
podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia
súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo
zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.
V zmysle ustanovenia § 167 v ods. 1 vety druhej ZKR, sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Zdeněk Stratilík, dátum narodenia: 25.08.1986 s miestom trvalého
pobytu: Martinengova 4782/20, 81102 Bratislava – Staré Mesto, štátny občan Slovenskej republiky z r u š u j
e.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa ustanovenia § 167b ods. 1 ZKR, ustanovenia § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ustanovenia §
167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca
majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi,
prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Bratislave, dňa 02. júna 2021
Monika Martonová, správca

K027963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DESTRA SK s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 047 400
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/10/2020 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/10/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1267,
ako správca konkurznej podstaty úpadcu dlžníka DESTRA SK s. r. o., so sídlom Partizánska 2, Bratislava, IČO:
50 047 400 týmto ponúka základe záväzného pokynu príslušného orgánu na predaj nasledovné nehnuteľnosti pod
p. č. 1 – 5, ako súbor majetku:
Deň
zápisu Dôvod zapísania
Parc. Číslo
p.č. majetku
do majetku
do
reg.
parcely
súpisu
súpisu

1

16.11.2020

§ 67 ods. 1 písm.
C KN
a)

3161

2

16.11.2020

§ 67 ods. 1 písm.
C KN
a)

3162

3

16.11.2020

§ 67 ods. 1 písm.
C KN
a)

3163

4

16.11.2020

§ 67 ods. 1 písm.
C KN
a)

3165

5

16.11.2020

§ 67 ods. 1 písm.
C KN
a)

3166

Spoluvl.
Výmera v Číslo
listu Kat. územie
podiel
m2
vlastníctva
/obec/štát
Úpadcu
okres Čadca
obec:
Dlhá
Trvalý trávny
nad Kysucou
932
2943
1/1
porast
k.ú.: Dlhá nad
Kysucou
štát: SR
okres Čadca
obec:
Dlhá
Trvalý trávny
nad Kysucou
932
2943
1/1
porast
k.ú.: Dlhá nad
Kysucou
štát: SR
okres Čadca
obec:
Dlhá
Trvalý trávny
nad Kysucou
933
2943
1/1
porast
k.ú.: Dlhá nad
Kysucou
štát: SR
okres Čadca
obec:
Dlhá
Trvalý trávny
nad Kysucou
932
2943
1/1
porast
k.ú.: Dlhá nad
Kysucou
štát: SR
okres Čadca
obec:
Dlhá
Ostatná
nad Kysucou
1862
2943
1/1
plocha
k.ú.: Dlhá nad
Kysucou
Druh
pozemku
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Deň vydania: 11.06.2021
štát: SR

Súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 02.11.2020, pod č. 224/2020.
Nehnuteľnosti, zapísané ako súpisové zložky 1 - 5, súpisu sa speňažujú ako podstatná časť majetku, patriaceho
k podniku úpadcu, a to v rámci tohto ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, ako súbor majetku,
za nasledovných podmienok:
·
·
·
·
·
·

Lehota na predloženie ponuky na kúpu nehnuteľností ako celku (súbor majetku) je 20 kalendárnych dní,
pričom ponuka musí byť doručená v takto určenej lehote do kancelárie správcu; ak koniec lehoty pripadne
na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, lehota uplynie v najbližší nasledujúci pracovný deň;
Prílohou ponuky musí byť doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu vedený
vo VÚB, a.s., IBAN: SK11 0200 0000 0043 7186 0753; záloha musí byť pripísaná na účet správca
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predloženie ponuky;
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, správca zopakuje verejné ponukové konanie;
prípadne iný súťažný proces medzi účastníkmi, ktorí podali ponuku v rámci kola verejného ponukového
konania s cieľom zvýšiť konečnú kúpnu cenu;
Víťazom verejného ponukového konania bude záujemca, ktorý a) ponúkol najvyššiu kúpnu cenu a
súčasne: b) bol ako víťazný záujemca schválený zástupcom veriteľov;
Minimálna kúpna cena pre toto kolo ponukového konania je 5 000,- EUR;
Zástupca veriteľov má právo odmietnuť doručené ponuky v rámci verejného ponukového konania a uložiť
správcovi konkurznej podstaty vykonať ďalšie kolo verejného ponukového konania alebo zmeniť spôsob
speňažovania konkurznej podstaty tak, aby bol výťažok zo speňažovania konkurznej podstaty čo najvyšší;

Bližšie informácie možno získať telefonicky na čísle 0917 515 846 alebo mailom na kancelaria@akpospisil.sk.
Pre identifikovanie záujemcu pri platbe na bankový účet do poznámky uveďte označenie záujemcu (meno,
priezvisko, dátum narodenia / názov spoločnosti, IČO)
V Bratislave, dňa 08.06.2021
Pospíšil & Partners, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K027964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hobbi s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 718 528
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/72/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/72/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zapísaná
v zozname správcov vednom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Hobbi s.r.o., so
sídlom Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava, IČO: 35 718 528 týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 03.06.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

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

IČO

JUST IT Solutions s. 45 899
r. o.
495
JUST IT Solutions s. 45 899
r. o.
495
JUST IT Solutions s. 45 899
r. o.
495

Ulica

Konkurzy a reštrukturalizácie

Číslo Obec

Priemyselná 8
Priemyselná 8
Priemyselná 8

PSČ

Bratislava - mestská časť Nové 821
Mesto
09
Bratislava - mestská časť Nové 821
Mesto
09
Bratislava - mestská časť Nové 821
Mesto
09

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Deň vydania: 11.06.2021
Prihlásená suma – Celková
suma
1 176,-EUR
7 702,-EUR
73,50 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K027965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: David Lukáčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nedbalova 460/19, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika Martonová
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/548/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/548/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 27OdK/548/2020 v znení zo dňa 29.01.2021, zverejneným
v Obchodnom vestníku 26/2021 vydanom dňa 09.02.2021, bol dňom 10.02.2021 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: David Lukáčik, dátum narodenia: 22.04.1989 s miestom trvalého pobytu: Nedbalova 460/19, 82101
Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Monika
MARTONOVÁ, so sídlom kancelárie: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, značka správcu S1325.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) o z n a m u j e, že konkurz sa k o n č í , pretože bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku všeobecnej a oddelenej podstaty podľa ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s
ustanovením § 76 ZKR, ktorý správca vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od
dlžníka a iných osôb a orgánov verejnej moci, ako aj vlastných zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej
podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia
súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo
zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.
V zmysle ustanovenia § 167 v ods. 1 vety druhej ZKR, sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: David Lukáčik, dátum narodenia: 22.04.1989 s miestom trvalého
pobytu: Nedbalova 460/19, 82101 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky z r u š u j e.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa ustanovenia § 167b ods. 1 ZKR, ustanovenia § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ustanovenia §
167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca
majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi,
prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Bratislave, dňa 02. júna 2021
Monika Martonová, správca
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Deň vydania: 11.06.2021

K027966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIRO-tour, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 356 441
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/2/2021 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/2/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu

Deň
zápisu Dôvod
zapísania
Banka
Číslo účtu
Mena
majetku do súpisu majetku do súpisu
Slovenská sporiteľňa, a. SK44 0900 0000
14 08.06.2021
§ 67 ods. 1 písm. a)
EUR
s., a.s.
0050 2242 8254
Československá
SK86 7500 1712
15 08.06.2021
§ 67 ods. 1 písm. a)
EUR
obchodná banka, a.s.
8000 2561 7373
p.č.

Zostatok
ku
dňu Súpisová
vyhlásenia konkurzu hodnota v €
7 305,97 EUR

7 305,97 EUR

67 310,14 EUR

67 310,14 EUR

Iná majetková hodnota
Deň
zápisu Dôvod zapísania
Register,
kde
sa Súpisová
p.č. majetku
do majetku
do Popis
eviduje
hodnota v €
súpisu
súpisu
Obchodný podiel o veľkosti 50% základného imania v sume 2
Okresný
súd
§ 67 ods. 1 písm. 500 €, obchodnej spoločnosti FIRO-online, s. r. o., so sídlom:
2 500 €
16 08.06.2021
Bratislava, oddiel: Sro,
a)
Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov,
vložka č. 149608/B
IČO: 53 493 770

V Bratislave, dňa 08.06.2021
Správca konkurznej podstaty úpadcu FIRO-tour, s.r.o.
Pospíšil & Partners, k.s.
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár

K027967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlašic Luboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Romanova 1669/26, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/84/2020 S1465
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 11.06.2021

Okresný súd Bratislava I
32OdK/84/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

2. kolo ponukového konania
JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka Luboš Vlašic, nar. 28.09.1970, Romanova 1669/26, 851 02
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 32OdK/84/2020, týmto
vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) Ponukové konanie – 1. Kolo na predaj Inej majetkovej
hodnoty dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Iná majetková hodnota dlžníka podliehajúca konkurzu, ktorá je predmetom Ponukového konania bola zverejnená
v Obchodnom vestníku nasledovne:
Číslo
súpisovej
položky
majetku

1

Typ
súpisovej
položky
majetku

Typ
súpisovej
položky
majetku

Iná majetková Obchodný
hodnota
podiel

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Obchodný podiel v obchodnej
spoločnosti IBC HOLDING s.r.o.,
Boriny 1368/8, Dunajská streda 929
1
01, IČO: 45 253 668. Splatený
vklad vo výške 5.000,- Eur, 100%
obchodný podiel.

Podielové
spoluvlast-níctvo

Súpisová
hodnota
majetku

Verejný
register

1/1

50,00 €

Obchodný
register
Okresného
súdu Trnava

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 – Iná majetková hodnota, č.k. 32OdK/84/2020“ na adresu: JUDr. Barbora
Hudeková, Lazaretská 23, 811 09 Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Inej majetkovej hodnoty – Obchodný podiel - zhodnú s označením
uvedeným vyššie, výšku ponúkanej odplaty za predaj Inej majetkovej hodnoty – Obchodný podiel,
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. Záujemca môže predložiť ponuku na obe Peňažnej pohľadávky alebo iba na jednu z nich.
7. 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: 842020, Poznámka pre prijímateľa: meno záujemcu.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk.
9. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
10. 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.
11. 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
ponúk písomne informovaný a bude pozvaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
12. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 11.06.2021

podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa. Na úhradu zmluvnej pokuty je správca oprávnený
započítať zloženú zálohu na kúpnu cenu.
13. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.

JUDr. Barbora Hudeková, správca

K027968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 1. SENIOR CITY, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župné nám. 3, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 629 943
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2019 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/7/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Matej Ambroz, správca konkurznej podstaty dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03
Bratislava, IČO: 45 629 943 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/7/2019,
v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa Verejné prístavy, a.s.,
Prístavná 10, 821 09 Bratislava, Iná pohľadávka v celkovej sume 1.298,47 Eur, 1.251,41 Eur a 1.243,50 Eur.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K027969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 1. SENIOR CITY, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župné nám. 3 / 0, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 629 943
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2019 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/7/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
1. SENIOR CITY, a.s. ,
so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava IČO: 45 629 943
vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „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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Miesto konania: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Deň konania: 03.06.2021 (štvrtok)
Čas konania: 16:15 hod.
Zvolávateľ zasadnutia: Mgr. Matej Ambroz, správca
Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru (podpisom potvrdzuje veriteľ/zástupca veriteľa svoju prítomnosť):

Prima banka Slovensko, a.s.
Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Real TN group s.r.o
Mgr. Matej Ambroz, správca

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba predsedu veriteľského výboru,
3. Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal jeho zvolávateľ – správca. Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa
ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR bezprostredne po skončení opakovanej prvej schôdze veriteľov. Veriteľský výbor je
uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru. Správca
oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania členov veriteľského výboru.
2.

Voľba predsedu veriteľského výboru

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR navrhol zvolávateľ, aby si členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu
veriteľského výboru člena veriteľského výboru – Prima banka Slovensko, a.s.
Hlasovanie:
Za: 3, Zdržal sa: nikto, Proti: nikto
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor jednohlasne zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru – Prima
banka Slovensko, a.s.
3.

Záver

Na záver zvolávateľ poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnicu z prvého
zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od
zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku. Zasadnutie
bolo ukončené o 16:55 hod. .
V Bratislave, dňa 03.06.2021

................................................................
Predseda veriteľského

K027970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silnický Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Romanova 1678 / 33, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/379/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/379/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Karol Silnický, nar. 13.08.1985, Romanova 1678/33, 851 02 Bratislava (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust.
§ 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. 25/2021 zo dňa 08.02.2021 (K006113) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať
konkurzu:
Iná majetková hodnota
Súpisová
hodnota v EUR

Popis

Obchodný podiel spoločníka v spoločnosti SILNICKY and PARTNERS s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava
– mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 647 727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, 1.200,- €
vložka č. 57045/B

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.”
LawService Recovery, k.s., správca

K027971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Fullu 3012/4, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/34/2021 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/34/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Štefan Szabó, nar.
04.04.1993, Ľudovíta Fullu 3012/4, 841 05 Bratislava – Karlova Ves, sp. zn.: 33OdK/34/2021, zo dňa 12.04.2021
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated
the debtor Štefan Szabó, date of birth 04.04.1993, residency at Ľudovíta
Karlova Ves, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that
Court Banská Bystrica, No. 33OdK/34/2021 dated on 12th of April 2021,
the Debtor‘s estate.

20th May 2015, as the trustee of
Fullu 3012/4, 841 05 Bratislava –
by the resolution of the District
the bankruptcy was declared on

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 73/2021 dňa 19.04.2021.
Dňom 20.04.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Bratislava I a was published in Business Journal No. 73/2021 on 19th
of April 2021. Bankruptcy was declared on 20th of April 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 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.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu:
JUDr. Martin Malich
Záhradnícka 30
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
JUDr. Martin Malich
Záhradnícka 30
821 08 Bratislava
Slovak Republic
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 21.04.2021.
The date 21th of April 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 encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty
JUDr. Martin Malich, trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ONLINE media s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jagned 61/A, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 808 674
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/21/2021 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/21/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní,
správca úpadcu oznamuje, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.: 33K/21/2021-79, zo dňa 20.05.2021
bol zverejnením v obchodnom vestníku OV 101/2021 zo dňa 27.05.2021 vyhlásený malý konkurz na majetok
dlžníka ONLINE media s.r.o., Jagned 61/A, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika, IČO : 44 808 674.

According to the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20th of May 2015 on
insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor ONLINE media s.r.o., Jagned 61/A, 900 81
Šenkvice Slovak republic, IČO : 44 808 674. I am obligated to inform you that with the resolution of the District
court Bratislava 1, No. 33K/21/2021-79 from 20.05.2021 published in the Business Journal OV 101/2021 from the
27.5. 2021 a bankruptcy procedure was declared on the debtor.

Článok 54
Povinnosť informovať veriteľov

1. Hneď po začatí insolvenčného konania v členskom štáte súd tohto štátu s príslušnou právomocou alebo
správca
vymenovaný
týmto
súdom
okamžite
informuje
známych
zahraničných
veriteľov.
Article 54
Duty to inform creditors

1. As soon as insolvency proceedings are opened in a Member State, the court of that State having jurisdiction or
the
insolvency practitioner appointed by that court shall immediately inform the known foreign creditors.

2. Súčasťou informácie uvedenej v odseku 1, poskytnutej prostredníctvom individuálneho oznamu, sú časové
lehoty, pokuty stanovené v súvislosti s týmito časovými lehotami, označenie orgánu alebo úradu oprávneného
prijímať prihlášky pohľadávok a všetky iné stanovené opatrenia. V tomto ozname sa musí uviesť aj to, či veritelia,
ktorých pohľadávky sú prednostné alebo kryté vecným právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať. K oznamu sa
pripojí aj kópia štandardného formulára prihlášky pohľadávok uvedeného v článku 55 alebo informácie o tom, kde
je
takýto
formulár
k
dispozícii.
2. The information referred to in paragraph 1, provided by an individual notice, shall in particular include time
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limits, the penalties laid down with regard to those time limits, the body or authority empowered to accept the
lodgement of claims and any other measures laid down. Such notice shall also indicate whether creditors whose
claims
are preferential or secured in rem need to lodge their claims. The notice shall also include a copy of the standard
form
for lodging of claims referred to in Article 55 or information on where that form is available.
3. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý
sa ustanoví v súlade s článkom 88. Formulár sa uverejní na Európskom portáli elektronickej justície a má názov
„Oznam o insolvenčnom konaní“, pričom tento názov je uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie.
Formulár sa zasiela v úradnom jazyku štátu, v ktorom sa konanie začalo, 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 štát uviedol ako ním akceptovateľný v súlade s článkom 55
ods. 5, a to za predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční veritelia lepšie rozumieť.
3. The information referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be provided using the standard notice
form
to be established in accordance with Article 88. The form shall be published in the European e-Justice Portal and
shall
bear the heading ‘Notice of insolvency proceedings’ in all the official languages of the institutions of the Union. It
shall
be transmitted 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 State has indicated it can accept, in
accordance with
Article 55(5), if it can be assumed that that language is easier to understand for the foreign creditors.
1, Postup pri prihlasovaní prihlášky pohľadávok :

Podáva sa na adresu :
JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika
k číslu konania: 33K/21/2021S105
kontakt : tel : +421254131997, e mail : akblaha@gmail.com, elekronická schránka E0006172206

1, Procedure for lodging claims:

Needs to be sent to address:
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JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovak republic
with the number of the proceeding : 37K/82/2018S105
contact : tel : –421254131997, e mail : akblaha@gmail.com, electronic mailbox : E0006172206

2, Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

2, The claim, which is not the claim against the property shall be claimed by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
claim has to be delivered to the debtor in the basic registration period within 45 days from the date of the
declaration of bankruptcy.

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 (§ 28 ods. 3 ZKR).

3, If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other 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 trustee publishes the registration of such a claim into the list of
claims in the Business Journal, stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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.

4, If it comes to an assured claim, the security right must be also on time and duly claimed in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy.

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 (§ 28 ods. 5
ZKR).

5, Also a future claim or a claim whose formation is bound to the fulfilment of a condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the conditional claimant is entitled to the rights connected to the conditional claim only if and
when the conditional claimant proves the existence of the conditional claim to the trustee (§ 28 sec. 5 BRA).
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6, Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

6, The delivery of the application to the trustee has the same legal effects in respect to the passing of the
limitation period and in respect to the the termination of rights, as does the enforcing of law in court (§ 28 sec. 6
BRA).

7, Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

7, If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy. However he has a right agains the affected property to be handed over
the thing that the affected property was enritched by, this beeing in consequence of such, whereby such right can
be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

8, Náležitosti prihlášky :
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)

8, The application requirements:
The aplication must be submitted on a prescribed 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 deptor,
c) legal grounds for the establishment of the claim,
d) succession of satisfying of the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
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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). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

9, For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal grounds for the establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim there must be clearly stated grounds on the basis of which the claim should arise or the condition, on which
the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 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 grounds for their establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

11, The claim shall be implemented in Euros. If the claim is not implemented in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee using the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of the declaration of bankruptcy by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
implemented in a 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, Documents shall be attached to the claim that prove the stated facts. The creditor who is an accounting unit
declares a statement in the application, wheather he accounts the claim in the accounts, in what extent, or
possible reasons why he does not account the claim in the accounts (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

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

The required forms can be found on the following links / potrebné formuláre sa nachádzajú na nasledujúcich
odkazoch /:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848
zo dňa 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 Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20th of
May 2015 on insolvency proceedings.

JUDr. Bohumír Bláha, správca

K027973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Fullu 3012/4, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/34/2021 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/34/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Štefan Szabó, nar. 04.04.1993, bytom Ľudovíta Fullu 3012/4, 841 05 Bratislava – Karlova Ves, v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK79 1100 0000 0029 3852 3290.
Kaucia sa skladá 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 s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.:
33OdK/34/2021 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K027974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparík Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na skale 5273/3, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Schultzová
Sídlo správcu:
Digital Park II, Einsteinova 25 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/127/2020 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/127/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, zn. správcu: S 1349, ako správca (ďalej len „správca“) konkurznej podstaty dlžníka Milan Gašparík,
nar. 16.08.1969, trvale bytom Na skale 5273/3, 841 07 Bratislava, týmto v súlade s druhou vetou ust. § 167n ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje prvé opakované kolo ponukového konania na predaj
nasledovného majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka
majetku č. 1 (ďalej len „predmet ponukového konania“):
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec
Popis veci: Pozemky – parcely registra E, a to:
parcela číslo 2836, výmera: 1298 m2, druh pozemku: orná pôda,
Miesto, kde sa majetok nachádza: katastrálne územie: Devínska Nová Ves, obec: BA-m.č. DEVÍNSKA NOVÁ
VES, okres: Bratislava IV
Číslo listu vlastníctva: 3865
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti a
zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku do vyhodnotenia
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ponúk správcom v likvidácii ani v konkurze.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Lehota na predkladanie ponúk je 15 (pätnásť) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení
v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom
lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená správcovi (i) poštou
v zalepenej obálke na adresu správcu (Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, Správcovská kancelária, Digital Park II,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava) alebo (ii) do elektronickej schránky správcu, pričom obálka resp. elektronická
správa musí byť označená takto: „Záväzná ponuka 4OdK/127/2020“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Na ponuku záujemcu sa prihliada len v prípade, že najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
bude záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu pripísaná na bankový účet správcu IBAN: SK54
3100 0000 0030 3029 5018 vedený v Prima banke, a.s., pričom v poznámke bude uvedené „Záloha
4OdK/127/2020“.
7. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať:
A) označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko,
rodné číslo, štátnu príslušnosť, pri fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO,
označenie v živnostenskom registri; pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, označenie v obchodnom
resp. inom registri,
B) kontaktné údaje: email a mobil,
C) výšku ponúknutej kúpnej ceny v eurách,
D) označenie predmetu ponukového konania (t.j. spoluvlastnícky podiel v jednej polovici k parcele registra E číslo
2836, výmera: 1298 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený na liste vlastníctva 3865 pre katastrálne územie:
Devínska Nová Ves, obec: BA-m.č. Devínska Nová Ves, okres: Bratislava IV)
E) označenie bankového účtu záujemcu pre účely vrátenia zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
F) súhlas so spracovaním osobných údajov v znení podľa bodu 15 tohto ponukového konania.
8. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť ani dopĺňať.
9. Úhradu všetkých poplatkov súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva na záujemcu (t.j. správny poplatok za
vklad do katastra nehnuteľností a notárske poplatky za overenie podpisu na kúpnej zmluve) je povinný zabezpečiť
na vlastné náklady úspešný záujemca, s ktorým správca uzavrie kúpnu zmluvu.
10. Otvorenie doručených obálok s predloženými ponukami a vyhodnotenie ponúk správca uskutoční najneskôr
do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi, ostatným neúspešným záujemcom bude
vrátená zložená záloha najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správcom.
11. Úspešný bude ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu.
UPOZORNENIE:
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba (t.j.
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel, alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza) nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konani, pričom túto musí uhradiť na účet správcu najneskôr
do 10 dní od skončenia ponukového konania, t.j. vyhodnotenia ponúk správcom.
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12. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť so správcom príslušnú kúpnu zmluvu v lehote určenej
správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej
podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca v takom prípade vráti zálohu
záujemcovi po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty na ním označený bankový účet do 10 pracovných dní od
uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy.
13. Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového
konania, so zmluvnou pokutou a s tým, aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä ak bude najvyššia ponuka neprimerane nízka.
15. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi konkurznej podstaty Mgr. Denise Mikušovej Schultzovej ako
prevádzkovateľovi osobných údajov v konkurznom konaní sp. zn. 4OdK/127/2020 súhlas so spracovaním
osobných údajov na účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom
v ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.

K027975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APM Automotive Protection M, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marcheggská cesta 63 / 0, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 076 186
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2020 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vypísaní druhého kola ponukového konania

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty, sídlo kancelárie: Trnavská 27, 831 04 Bratislava,
zapísaná v zozname správcov pod č. S 1518 – správca úpadcu: APM Automotive Protection M, s.r.o., so sídlom
Marcheggská cesta 63, 900 31 Stupava, IČO: 47 076 186, sp. zn.: 32R/1/2020, vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1
ZKR písm. d, druhé kolo verejného ponukového konania na predaj časti majetku úpadcu pozostávajúceho
z výrobných strojov tvoriacich oddelenú podstatu úpadcu zabezpečeného veriteľa: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829
90 Bratislava, IČO: 3132015 (ďalej aj „zabezpečený veriteľ 1“) a zabezpečeného veriteľa: ČSOB Leasing
Slovakia, a.s., so sídlom: Žižkova 11, 815 10 Bratislava, IČO: 35704 713 (ďalej aj „zabezpečený veriteľ 2“), súpis
ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 242/2020 zo dňa 16.12.2020 a doplnený zverejneniami
v Obchodnom vestníku pod č. 245/2020 zo dňa 21.12.2020 a pod č. 88/2021 zo dňa 10.05.2021
1. Predmet predaja:
Výrobné stroje tvoriace oddelené podstaty úpadcu, ktoré sú predmetom verejného ponukového konania sú
špecifikované nasledovne:

Majetková podstata ponukového konania - časť „A“

Zvárací stroj, JUKI, JEXU-7510S,MBJ10020016045, ktorý je zapísaný v súpise oddelenej podstaty zapísaný
zabezpečeného veriteľa 1 pod č. 365. Hodnota výrobného stroja zaradeného do majetkovej podstaty „A“ bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

96

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

stanovená odhadom správcu vo výške 13.312,- EUR vrátane DPH (slovom: trinásťtisíc tristodvanásť eur).
Majetková podstata ponukového konania – časť „B“

Retiazkový stroj, RIMOLDI, 261-11-2EK-01,793288, ktorý je zapísaný v súpise oddelenej podstaty zapísaný
zabezpečeného veriteľa 1 pod č. 367. Hodnota výrobného stroja zaradeného do majetkovej podstaty „B“ bola
stanovená odhadom správcu vo výške 1.000,- EUR vrátane DPH (slovom: jedentisíc eur).

Majetková podstata ponukového konania - časť „C“

Zvárací stroj, čínska, TC-60,181017, ktorý je zapísaný v súpise oddelenej podstaty zapísaný zabezpečeného
veriteľa 1 pod č. 368. Hodnota výrobného stroja zaradeného do majetkovej podstaty „C“ bola stanovená
odhadom správcu vo výške 1.000,- EUR vrátane DPH (slovom: jedentisíc eur).

Majetková podstata ponukového konania - časť „D“

Zvárací stroj – PFAFF, typ 8304-9018304-082/006, výrobné číslo 15077, ktorý je zapísaný v súpise oddelenej
podstaty zapísaný zabezpečeného veriteľa 1 pod č. 387. Hodnota výrobného stroja zaradeného do majetkovej
podstaty „D“ bola stanovená odhadom správcu vo výške 1.000,-EUR vrátane DPH (slovom: jedentisíc eur).

Majetková podstata ponukového konania - časť „E“

Retiazkový stroj
JUKI /MF 7523, Gumovačka 6 mm, ktorý je zapísaný v súpise oddelenej podstaty
zapísaný zabezpečeného veriteľa 1 pod č. 388. Hodnota výrobného stroja zaradeného do majetkovej podstaty
„E“ bola stanovená odhadom správcu vo výške 3.000,-EUR vrátane DPH (slovom: tritisíc eur).

Majetková podstata ponukového konania - časť „F“

Zvárací stroj, čínska, TC-60,181020, ktorý je zapísaný v súpise oddelenej podstaty zapísaný zabezpečeného
veriteľa 1 pod č. 379. Hodnota výrobného stroja zaradeného do majetkovej podstaty „F“ bola stanovená odhadom
správcu vo výške 1.000,-EUR vrátane DPH (slovom: jedentisíc eur).

Majetková podstata ponukového konania - časť „G“
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Šijací stroj, vč. 222 MBH10010015960 (JUKI JEXU), ktorý je zapísaný v súpise oddelenej podstaty zapísaný
zabezpečeného veriteľa 2 pod č. 384. Hodnota výrobného stroja zaradeného do majetkovej podstaty „F“ bola
stanovená odhadom správcu vo výške 15.272,88,-EUR vrátane DPH
(slovom: pätnásťtisíc
dvestosedemdesiatdva eur osemdesiatosem eurocentov).

Majetková podstata ponukového konania - časť „H“

Šijací stroj, vč. 220 MBH10020015952 (JUKI JEXU), ktorý je zapísaný v súpise oddelenej podstaty zapísaný
zabezpečeného veriteľa 2 pod č. 385. Hodnota výrobného stroja zaradeného do majetkovej podstaty „H“ bola
stanovená odhadom správcu vo výške 15.272.88,-EUR vrátane DPH
(slovom: pätnásťtisíc
dvestosedemdesiatdva eur osemdesiatosem eurocentov).

2. Podmienky predaja a cena:
Výrobné stroje tvoriace oddelené podstaty úpadcu sa budú vo verejnom ponukovom konaní predávať jednotlivo
ako samostatné majetkové časti, pričom najnižšie podanie uskutočnené v ponukovom konaní v časti majetkovej
podstaty „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, a „H“ je 80% uvedenej hodnoty výrobného stroja.

Správca ani úpadca nezodpovedajú za akékoľvek vady predávaných výrobných strojov, ktoré sú speňažované
v stave v akom stoja a ležia. Všetky náklady súvisiace s vyskladnením a odvozom výrobných strojov znáša v plnej
miere úspešný záujemca.

3.
Lehota na predkladanie ponúk je 14 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.

4.
Ponuka
záujemcu
musí
byť
doručená
správcovi
do
kancelárie
správcu:
JUDr. Michaela Voleková, správca so sídlom: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, správca úpadcu: APM Automotive
Protection M, s.r.o., so sídlom Marcheggská cesta 63, 900 31 Stupava osobne alebo poštou najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a to do 14,00 hodiny, v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKA- APM Automotive Protection M, s.r.o – UTEKÁČ- NEOTVÁRAŤ.
Obálka musí byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie. Bez tohto zabezpečenia bude
ponuka odmietnutá. Ponuku, ktorá bola písomne doručená správcovi, nemožno dodatočne dopĺňať, meniť, ani ju
nemožno vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na každú z majetkových podstát, ktoré sú
predmetom ponukového konania. V prípade viacerých ponúk jedného účastníka podaných na tú istú majetkovú
podstatu, sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou kúpnou cenou ak sú splnené všetky podmienky
ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Prihliada sa len na tie ponuky, kde bol zložený preddavok na kúpnu cenu vo výške 20 % hodnoty
výrobného stroja na účet úpadcu IBAN: SK 8802 0000 0000 3893 0419 53 vedený vo VÚB a.s. najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, pričom v poznámke musí byť označenie majetkovej podstaty, na
ktorú sa preddavok skladá a označenie záujemcu menom. V prípade bezhotovostného prevodu musí byť
preddavok na kúpnu cenu v rovnakom termíne pripísaný na vyššie určený účet. Preddavok na kúpnu cenu sa
započítava do kúpnej ceny úspešného záujemcu. Kúpnu cenu nie je možné platiť šekom, takáto ponuka bude
správcom odmietnutá.

6. Písomná ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

nezameniteľné označenie majetkovej podstaty, ktorej sa ponuka týka
nezameniteľné označenie záujemcu
návrh kúpnej ceny jednotlivej majetkovej podstaty, na ktorú sa robí ponuka
písomná ponuka fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby
štatutárnym zástupcom, ktorý je v súlade s podpisovým právom zakotveným v obchodnom registri,
vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní uzavrie so správcom kúpnu zmluvu,
ktorou správca prevedie na záujemcu všetky práva k predmetu zmluvy a záujemca zaplatí celú kúpnu
cenu najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy,
vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých
bodoch,
vyhlásenie záujemcu, že ak poruší svoj záväzok uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu alebo nezaplatí
celú kúpnu cenu v dôsledku čoho správca odstúpi od kúpnej zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške zloženého preddavku na kúpnu cenu (zábezpeka).
potvrdenie z banky o zaplatení resp. potvrdenie o vložení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu na účet
úpadcu IBAN: SK 8802 0000 0000 3893 0419 53 vedený vo VÚB a.s.,
číslo účtu pre prípad neúspešnosti v ponukovom konaní za účelom vrátenia uhradeného preddavku
kúpnej ceny.
vyhlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky svoje záväzky voči úpadcovi.

7. Ponuky doručené správcovi včas sa vyznačia nasledovne:
·
·
·

dátum, kedy boli doručené,
hodinu, kedy boli doručené,
poradové číslo.

8. Ohliadka sa uskutoční dňa 16.06.2021 v obci Utekáč, na adrese: Utekáč 886/91, PSČ 985 06 Utekáč, po
telefonickom dohovore so správcom a dohode o čase ohliadky na tel.č. 00421905 584 726 alebo mailom:
office@akvk.sk.

9. Otváranie obálok:
·
·
·

otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu do troch pracovných dní od ukončenia lehoty
na podávanie ponúk.
o otváraní obálok správca vyhotoví písomný protokol
vyhodnotenie ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku.
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10. Vyhodnotenie:
·
·
·
·
·
·

vyhodnotenie zistených ponúk správca vykoná najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa odo dňa
otvárania obálok,
ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou za konkrétny výrobný
stroj označenej majetkovej podstaty,
v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky
na prípadné doplnenie ponuky. Ak nebudú doručené podľa pokynov správcu doplňujúce ponuky, správca
určí víťaza žrebom,
v lehote 7 kalendárnych dní od schválenia víťaza ponukového konania jednotlivým zabezpečeným
veriteľom, správca s víťazom verejného ponukového konania uzavrie kúpnu zmluvu, ktorou správca
prevedie na víťaza ponukového konania všetky práva k predmetu zmluvy.
Správca neúspešným záujemcom verejného ponukového konania do 7 pracovných dní od vyhodnotenia
vráti uhradený preddavok na ponúkanú kúpnu cenu, pričom im nevzniká nárok na úroky pripísané bankou
na správcovský účet.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré boli dodatočne menené a dopĺňané. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek ponuku a neuzatvoriť kúpnu zmluvu, ak zabezpečený veriteľ
neudelí správcovi súhlas.

11. Iné skutočnosti
Ponukového konania sa nemôžu zúčastniť a z ponukového konania budú vylúčené blízke osoby úpadcu,
úpadca resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
z ponuky bude vylúčený aj ten záujemca, ktorého ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu
6. tohto ponukového konania resp. sa jeho vyhlásenia ukážu ako nepravdivé.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K027976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mladá Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárova 15, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/251/2019 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/251/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto ako
správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Mladá, nar.: 24.01.1965, trvale bytom Jantárova 15, 900 25 Chorvátsky
Grob oznamujem, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko s.r.o., IČO
35 724 803, ktoré boli prihlásené súhrnnou prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

100

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

pohľadávka v celkovej výške 2 407,42 €,
pohľadávka v celkovej výške 204,36 €,
pohľadávka v celkovej výške 56,98€.

Mgr. Peter Arendacký, správca

K027977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bánovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíková 17, 851 02 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/106/2020 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/106/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Miroslav Bánovský, nar.
11.12.1977, Kutlíková 17, 851 02 Bratislava - Petržalka, sp. zn.: 8OdK/106/2020, zo dňa 26.03.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Miroslav Bánovský, date of birth 11.12.1977, residency at Kutlíková 17, 851 02 Bratislava Petržalka, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 8OdK/106/2020 dated on 26th of March 2020, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 103/2020 dňa
01.06.2020. Dňom 02.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Bratislava I a was published in Business Journal No. 103/2020 on
01th of June 2020. Bankruptcy was declared on 02th of June 2020.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 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.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu:
JUDr. Martin Malich
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Záhradnícka 30
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
JUDr. Martin Malich
Záhradnícka 30
821 08 Bratislava
Slovak Republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 03.06.2020.
The date 03th of June 2020 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty
JUDr. Martin Malich, trustee

K027978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

1. kolo ponukového konania

V zmysle záväzného pokynu Veriteľského výboru podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR") zo dňa 31.05.2021, správca
úpadcu MONTRE, s. r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 918 608 v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33K/3/2020, Ing. Tomáš Antonič ponúka v zmysle
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovný hnuteľný
majetok:

Hnuteľný majetok úpadcu podliehajúci konkurzu, ktorý je predmetom Ponukového konania, bol zverejnený
v Obchodnom vestníku nasledovne:

SÚBOR MAJETKU č. 1 (súpisové položky č. 24-49):
Zverejnený dňa 29.03.2021 v Obchodnom vestníku č. 60/2021 (K014721):
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Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Množstvo
Popis hnuteľnej veci
položky majetku
položky majetku
(ks)
Kancelárske potreby (perá, ceruzky,
24
Hnuteľná vec
1
kalkulačky atď.)
25
Hnuteľná vec
Skener - čítačka čiarových kódov
5
26
Hnuteľná vec
Monitor k PC
7
27
Hnuteľná vec
PC
7
28
Hnuteľná vec
Klávesnica k PC
17
29
Hnuteľná vec
Myš k PC
10
30
Hnuteľná vec
Stoličky
10
31
Hnuteľná vec
Skrinky
13
32
Hnuteľná vec
Reproduktory k PC
4
Prístroj na čistenie šperkov a iných
33
Hnuteľná vec
1
vecí z kovu
Stroj na balenie veľkých krabíc,
34
Hnuteľná vec
1
poloautomatický
35
Hnuteľná vec
Vysávač
2
36
Hnuteľná vec
Tlačiareň paragónov
14
37
Hnuteľná vec
Pokazená váha na súčiastky
5
38
Hnuteľná vec
Veľký nákladný vozík na krabice
1
39
Hnuteľná vec
Biely regál
9
Bledé skrinky s poličkami na
40
Hnuteľná vec
9
marketing
41
Hnuteľná vec
Magnetická tabuľa na písanie
4
42
Hnuteľná vec
Tlačiareň Canon
1
43
Hnuteľná vec
Tlačiareň OKI
1
44
Hnuteľná vec
Šatník
1
45
Hnuteľná vec
Biela archivačná skrinka
7
46
Hnuteľná vec
Tlačiareň Canon
1
47
Hnuteľná vec
Tlačiareň Canon
1
48
Hnuteľná vec
Notebook MSI
1
49
Hnuteľná vec
Malý pracovný stôl
1

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová hodnota
majetku

1/1

10,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

50,00 €
210,00 €
350,00 €
85,00 €
20,00 €
100,00 €
260,00 €
40,00 €

1/1

10,00 €

1/1

70,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

40,00 €
210,00 €
25,00 €
15,00 €
90,00 €

1/1

90,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

28,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
105,00 €
15,00 €
15,00 €
50,00 €
30,00 €

SÚBOR MAJETKU č. 2 (súpisové položky č. 50-58):
Zverejnený dňa 29.03.2021 v Obchodnom vestníku č. 60/2021 (K014722):

Číslo
súpisovej Typ súpisovej položky
Množstvo
Popis hnuteľnej veci
položky majetku
majetku
(ks)
50
Hnuteľná vec
počítač s príslušenstvom
1
trojskrinka
s
preskleným
51
Hnuteľná vec
1
výkladom
skriňa s 3 presklenými a 1
52
Hnuteľná vec
3
plnými dvierkami
53
Hnuteľná vec
predajný drevený pult
1
skriňa so 6 presklenými a 2
54
Hnuteľná vec
1
plnými dvierkami
skriňa s 3 presklenými a 1
55
Hnuteľná vec
3
plnými dvierkami
skriňa s 3 presklenými a 1
56
Hnuteľná vec
2
plnými dvierkami

Podielové
spoluvlastníctvo
1/1

Súpisová
majetku
70,00 €

1/1

75,00 €

1/1

75,00 €

1/1

50,00 €

1/1

200,00 €

1/1

100,00 €

1/1

100,00 €
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57

Hnuteľná vec

58

Hnuteľná vec
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rohová presklená vitrína s 18
1
poličkami
vysoký displej Swarowski
4

Deň vydania: 11.06.2021

1/1

300,00 €

1/1

30,00 €

SÚBOR MAJETKU č. 3 (súpisové položky č. 59-77):
Zverejnený dňa 29.03.2021 v Obchodnom vestníku č. 60/2021 (K014723):

Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Popis hnuteľnej veci
Množstvo
položky majetku
položky majetku
59
Hnuteľná vec
kovové konštrukcie
1
60
Hnuteľná vec
sklenené konštrukcie
1
61
Hnuteľná vec
sklenené a drevené skrine
1
62
Hnuteľná vec
výkladové poličky
1
63
Hnuteľná vec
osvetlenie
1
64
Hnuteľná vec
zrkadlo
1
65
Hnuteľná vec
tašky
1
66
Hnuteľná vec
reklamné pútače
2
67
Hnuteľná vec
dekoračné príslušenstvo
1
predajný pult s pracovnou doskou a
68
Hnuteľná vec
1
zásuvkami
výpočtová technika (monitor, počítač a
69
Hnuteľná vec
1
príslušenstvo)
PRESIDIUM DiamondMate-A (diamantový
70
Hnuteľná vec
1
tester)
predajné príslušenstvo (krabičky, stojany,
71
Hnuteľná vec
1
prezentačné vybavenie, baliace fólie) a iné
72
Hnuteľná vec
drevené konštrukcie
1
73
Hnuteľná vec
umývadlo
1
74
Hnuteľná vec
rýchlo-varná kanvica
1
75
Hnuteľná vec
vysávač
1
76
Hnuteľná vec
trezor
1
77
Hnuteľná vec
predajné a iné príslušenstvo
1

Podielové
spoluvlastníctvo
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Súpisová
hodnota majetku
20,00 €
20,00 €
150,00 €
20,00 €
20,00 €
5,00 €
1,00 €
100,00 €
20,00 €

1/1

100,00 €

1/1

80,00 €

1/1

30,00 €

1/1

20,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

20,00 €
5,00 €
5,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €

SÚBOR MAJETKU č. 4 (súpisové položky č. 78-88):
Zverejnený dňa 29.03.2021 v Obchodnom vestníku č. 60/2021 (K014724):

Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Popis hnuteľnej veci
Množstvo
položky majetku
položky majetku
vertikálna rolovacia mreža – Microforrata
78
Hnuteľná vec
1
1 350 mm sihu ovládač
bezpečnostné lepené sklo KONNEX
79
Hnuteľná vec
4
662-12mm
nasvietené výkladné boxy Dekor OLIVA
80
Hnuteľná vec
13
Samostatne stojace
nasvietené samostatne stojace boxy ,
81
Hnuteľná vec
6
farba biela v. 1 000 / 600 mm
samostatne stojace boxy, farba biela v.
82
Hnuteľná vec
7
1 200 mm
trezor na šperky 600 mm x 900 mm, 300
83
Hnuteľná vec
2
kg

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová hodnota
majetku

1/1

500,00 €

1/1

80,00 €

1/1

390,00 €

1/1

180,00 €

1/1

175,00 €

1/1

700,00 €
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84

Hnuteľná vec

85

Hnuteľná vec

86

Hnuteľná vec

87

Hnuteľná vec

88

Hnuteľná vec

Konkurzy a reštrukturalizácie
nábytok výkladu – výstavný box dekor
1
OLIVE, samostatne stojaci
nábytok výkladu – výstavný box, dekor
1
ČIERNY LESK
predajný pult, dekor ČIERNY LESK,
1
2 500 mm x 600 mm
drevená predeľovacia stena zázemia
1
s troma vitrínami
skrinka s drezom a poličkou
1

Deň vydania: 11.06.2021

1/1

50,00 €

1/1

50,00 €

1/1

50,00 €

1/1

25,00 €

1/1

25,00 €

SÚBOR MAJETKU č. 5 (súpisové položky č. 89-136):
Zverejnený dňa 29.03.2021 v Obchodnom vestníku č. 60/2021 (K014725):

Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Popis hnuteľnej veci
Množstvo
položky majetku
položky majetku
89
Hnuteľná vec
stojanček v krabičke Sector
10
90
Hnuteľná vec
reklamný materiál
1
91
Hnuteľná vec
obalový materiál
1
92
Hnuteľná vec
krabička Berucci
37
93
Hnuteľná vec
krabička Lacoste
60
94
Hnuteľná vec
krabička Olivia Burton
43
95
Hnuteľná vec
krabička Rebecca Minkoff
19
96
Hnuteľná vec
biely stojan
1
97
Hnuteľná vec
čierny stojan
1
98
Hnuteľná vec
béžový stojan (krabička)
29
99
Hnuteľná vec
krabička Tommy Hilfiger
9
100
Hnuteľná vec
krabička Slazenger
6
101
Hnuteľná vec
krabička Sector
19
102
Hnuteľná vec
béžová podložka
13
103
Hnuteľná vec
béžové krabičky rôznych rozmerov 31
104
Hnuteľná vec
béžová krabička
49
105
Hnuteľná vec
béžová podložka
5
balenia výstavných panelov a
106
Hnuteľná vec
12
stojančekov XENOX steel
107
Hnuteľná vec
béžové stojany
1
108
Hnuteľná vec
balenie darčekových tašiek
9
109
Hnuteľná vec
stojan
3
110
Hnuteľná vec
príslušenstvo k stojanom
1
reklamné panely a príslušenstvo
111
Hnuteľná vec
?
Swarowski
112
Hnuteľná vec
červená krabička
30
113
Hnuteľná vec
krabička BOSS
29
114
Hnuteľná vec
balenie krabičiek Klenoty Aurum
21
115
Hnuteľná vec
krabička Dilemo
11
krabičky s imitáciou kože rôznych
116
Hnuteľná vec
41
veľkostí
117
Hnuteľná vec
plechovka Le Cooper
2
118
Hnuteľná vec
krabička Klenoty Aurum - krabica
1
119
Hnuteľná vec
panely, stojančeky a príslušenstvo
1
120
Hnuteľná vec
tašky a stojany
1
béžové krabičky a príslušenstvo - 2
121
Hnuteľná vec
1
vrecia
biele a
čierne stojančeky a
122
Hnuteľná vec
1
príslušenstvo
123
Hnuteľná vec
stojančeky
1
124
Hnuteľná vec
stojančeky a príslušenstvo
1
125
Hnuteľná vec
balenie čiernych krabičiek
124

Podielové
spoluvlastníctvo
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Súpisová hodnota
majetku
20,00 €
5,00 €
10,00 €
7,40 €
12,00 €
8,60 €
3,80 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
1,80 €
1,20 €
3,80 €
2,60 €
6,20 €
9,80 €
1,00 €

1/1

12,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1

10,00 €
1,80 €
9,00 €
5,00 €

1/1

50,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1

6,00 €
5,80 €
4,20 €
2,20 €

1/1

20,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1

2,00 €
12,00 €
10,00 €
10,00 €

1/1

12,00 €

1/1

10,00 €

1/1
1/1
1/1

10,00 €
10,00 €
24,80 €
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

Konkurzy a reštrukturalizácie
podstavce a reklamné panely
presklená vitrínka
stôl
počítač
monitor
reproduktory
klávesnica
káble
zásuvková skriňa s príslušenstvom
kamera
klimatizačná jednotka

36
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1

Deň vydania: 11.06.2021
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

72,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
5,00 €
2,00 €
50,00 €
100,00 €
300,00 €

SÚBOR MAJETKU č. 6 (súpisové položky č. 137-170)::
Zverejnený dňa 29.03.2021 v Obchodnom vestníku č. 60/2021 (K014726):

Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Popis hnuteľnej veci
položky majetku položky majetku
137

Hnuteľná vec

138
139

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

140

Hnuteľná vec

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

157

Hnuteľná vec

158

Hnuteľná vec

159
160
161

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

162

Hnuteľná vec

163

Hnuteľná vec

164
165

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

166

Hnuteľná vec

Množstvo

drobný kancelársky materiál - zošívačka,
špendlíky, klince, lep. Páska, malá pečiatka, 1
atrament
dierkovač - Rapesco - čierny
1
USB kľúč - zn. Patrist - modrý
1
merač obvodu prsteňov - kovový 1 ks, plastový 1
1
ks
MOBIL - zn. HUAWEI - biely
1
nabíjačka
1
PC - hard disk - zn. HP
1
klávesnica k PC - zn. HP
1
Monitor k PC - zn. Philips
1
Skener - zn. Eclipse - Honneywell
1
Reproduktory - 2 ks - zn. Genius
1
myš k PC - 1 ks čierna - zn. HP
1
SWITCH - CISCO 800 Series (router)
1
interné rádio H264 - zn. Quadplex dur
1
trafo - zn. LITEON
1
mikrovlnka - zn. Sencor
1
ohrievač - ZOZN
1
rýchlo-varná kanvica - zn. Rohnson
1
trafo
1
5 ks oblečenia - 2 ks topánok, 3 ks odevu - vesty 1
NÁBYTOK – sektorový . 6 ks vysoký hnedý
1
(kombinácia sklo-vitrína a skrinka)
NÁBYTOK – sektorový - 9 ks nízky hnedý (sklo
1
vitrína)
NÁBYTOK – sektorový - 3 ks nízky čierny
1
NÁBYTOK – sektorový - L-kový - rohová vitráž
1
NÁBYTOK – sektorový - PULT pod kasou
1
NÁBYTOK – sektorový - stĺpová vitrína čierna - 3
1
ks poličiek
NÁBYTOK – sektorový - štvorcové vitríny biele 1
priestorové (samostojace)
stolík / skrinky - v zázemí
1
barová stolička ku kase - čierna - 1 ks
1
rôzne obaly na hodinky, krabičky, rekl. materiál
z predajne - pobalené v plastových vreciach/ 1
resp. krabiciach
TREZOR – kovový - (o rozmere 50x120 cm) s

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

10,00 €

1/1
1/1

1,00 €
1,00 €

1/1

10,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

20,00 €
5,00 €
50,00 €
2,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
2,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
2,00 €
5,00 €

1/1

300,00 €

1/1

225,00 €

1/1
1/1
1/1

75,00 €
50,00 €
40,00 €

1/1

150,00 €

1/1

50,00 €

1/1
1/1

30,00 €
5,00 €

1/1

20,00 €
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167

Hnuteľná vec

168

Hnuteľná vec

169
170

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

Konkurzy a reštrukturalizácie
TREZOR – kovový - (o rozmere 50x120 cm) s
2
popisom 1 a 20
merací prístroj na zistenie pravosti diamantov 1
zn. Presidium Multi tester III
krabica s pomenovaním 18100.43
1
krabica s označením 2019
1

Deň vydania: 11.06.2021
1/1

700,00 €

1/1

30,00 €

1/1
1/1

10,00 €
10,00 €

Podmienky Ponukového konania:

1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č.
+421 911 844 424.
2. Lehota na podávanie ponúk je maximálne 10 pracovných dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemca môže predložiť ponuku na kúpu hnuteľných vecí iba ako súborov majetku (SÚBOR MAJETKU
1 až 6), jednotlivé súbory majetku sú uvedené vyššie v ponuke, pričom ponuku môže predložiť aj iba za
jeden súbor majetku alebo za viaceré súbory majetku,
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„predaj – neotvárať – 33K/3/2020“ na adresu: Ing. Tomáš Antonič, Lazaretská 23, 811 09 Bratislava.
6. Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj hnuteľných vecí ako súboru majetku,
identifikačné údaje záujemcu (FO – meno, priezvisko, bydlisko, resp. fotokópiu živnostenského listu, PO –
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), spôsob uhradenia odplaty a kontaktné
informácie záujemcu.
7. Podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
8. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, pričom uzavrieť kúpnu zmluvu môže správca s
víťazným záujemcom až na základe súhlasu zo strany veriteľského výboru,
9. Úspešný záujemca je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 10 pracovných dní od udelenia súhlasu
veriteľského výboru s uzavretím kúpnej zmluvy.

Ing. Tomáš Antonič, správca

K027979
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Ing. Georgios Socratous, nar.: 23.04.1960, trvale bytom
Revolučná 3540/21, 821 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
27OdK/17/2019, v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj Zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Správca dlžníka zároveň uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 11.06.2021

Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku Zámer zostavenia rozvrhu výťažku.
JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K027980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tichý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri hrádzi 12111, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1960
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/56/2020 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/56/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Peter
Tichý, nar. 24.06.1960, bytom Pri hrádzi 12 111, 821 06 Bratislava v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 14,
811 06 Bratislava, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Bratislave, dňa 07.06.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K027981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tichý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri hrádzi 12111, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1960
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/56/2020 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/56/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Peter Tichý, nar. 24.06.1960, bytom Pri hrádzi 12 111, 821 06 Bratislava (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4OdK/56/2020 zo dňa 28.10.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
228/2020 dňa 26.11.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 4OdK/56/2020. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
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According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Peter Tichý, born on 24.06.1960, Pri hrádzi 12 111, 821 06 Bratislava (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No.
4OdK/56/2020 dated on 28th of October 2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 228/2020
on 26th of November 2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovak Republic to the No.
4OdK/56/2020. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which
it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period,
his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected
property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§
29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
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expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Bratislave, dňa 07.06.2021
In Bratislava, on 07.06.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee

K027982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ludviková Ida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 3761/40, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/59/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/59/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca oznamuje, že majetok dlžníka:
Druh
Ostatná plocha

Výmera v m2
1048

Obec
Levice

KÚ
Sazdice

Číslo LV
1619

Č. parcely
3308

Spoluvlastnícky podiel
6038/883700

t.j. spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti podliehajúci konkurznej podstate zapísaný v súpise majetku
všeobecnej hodnoty pod súhrnnou položkou 3, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 137/2020 dňa 17.7.2020
a spresnený vo OV č. 50/2021 zo dňa 15.3.2021 sa v súlade s § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania. Ponukové
konanie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. č. 68/2021, 81/2021 a 92/2021. V zmysle § 167p ods. 2 ZKR
takýto majetok prestáva podliehať konkurzu.
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K027983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tichý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri hrádzi 12111, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1960
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/56/2020 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/56/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
úpadcu: Peter Tichý, nar. 24.06.1960, bytom Pri hrádzi 12 111, 821 06 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 4OdK/56/2020 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000
0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, dňa 07.06.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K027984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňák Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mamateyova 1580 / 7, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/358/2018 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/358/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Bašnák, správca konkurznej podstaty dlžníka Vojtech Vaňák, nar. 06.01.1955, trvale bytom
Mamateyová 7, 851 02 Bratislava, št. občan SR, týmto podľa ustanovenia § 167p, zákona č.7/2005 Z.z., o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:
1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu za
nasledujúcich podmienok.
V 1. kole verejného ponukového konania nižšie uvedené súpisové zložky majetku správca ponúka na predaj v
súlade s ust. § 167p ods. 1 ZKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA .
VÝŠKA PONÚKANEJ KÚPNEJ CENY MUSÍ BYŤ MINIMÁLNE VO VÝŠKE CELKOVEJ SÚPISOVEJ
HODNOTY PREDMETU PONUKOVÉHO KONANIA. MAJETOK SA PONÚKA AKO CELOK A NEBUDE
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SPEŇAŽOVANÝ PO ČASTIACH
1. Predmet ponukového konania
Zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 229/2019 , zo dňa
27.11.2019, pričom súpisová hodnota bola aktualizovaná zverejnením v obchodnom vestníku č. 145/2020 , zo
dňa 29.07.2020 :
Súpisová
Druh
Štát Okres Obec
Katastrálne
Parcela
Celková
Č. LV Parcelné
zložka majetku pozemku
územie
registra
výmera parcely
číslo
2
č.
vm
1.
Orná pôda SR Senec Tomášov Tomášov
„E“
8046
1551 600/3
3.
Orná pôda SR Senec Tomášov Tomášov
„E“
6332
1859 437/2
CELKOVÁ SÚPISOVÁ HODNOTA PREDMETU PONUKOVÉHO KONANIA :

Spoluvlastnícky
Súpisová
podiel úpadcu na hodnota
parcele
1/6
911,88 €
1/6
717,63 €
1.629,51€

(Ďalej len ako „predmet ponukového konania“)
2. Záväzná ponuka: Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku. Obsahom
záväznej ponuky musí byť označenie ponukového konania, označenie záujemcu – identifikačné údaje
záujemcu (fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu spolu s
fotokópiou občianskeho preukazu, právnická osoba – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti spolu s
fotokópiou výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby,
ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby) a ponúknutá kúpna cena vyjadrená aj slovom.
Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje ( e-mail a telefónne číslo) a údaje
bankového spojenia pre vrátenie zálohy. Výška ponúkanej kúpnej ceny musí byť minimálne vo výške
súpisovej hodnoty predmetu ponukového konania. Záloha na kúpnu cenu musí byť vo výške
ponúknutej kúpnej ceny za predmet ponukového konania. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na ponúknutú kúpnu cenu záujemcom vcelku zložená na účet správcu uvedený nižšie pred
doručením záväznej ponuky. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa
považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na
doručovanie ponúk. Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy vo výške ponúknutej
kúpnej ceny na účet správcu:
· banka: VÚB, a.s.
· číslo účtu správcu : IBAN: SK57 0200 0000 0043 7392 1951
· variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
· Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu
s iným záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text:
"8OdK/358/2018 S1451– záloha“
3. Doručovanie záväznej ponuky:
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „8OdK/358/2018– Ponukové konanie – neotvárať!“. Obálku so záväznou ponukou musí
účastník doručiť prostredníctvom poštovej doporučenej zásielky alebo osobne v úradných hodinách správcu, na
adresu sídla kancelárie správcu: Černyševského 10, 851 01 Bratislava. V prípade doručovania obálky so
záväznou ponukou osobne, záujemca musí termín doručenia obálky so záväznou ponukou dohodnúť so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

115

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

správcom prostredníctvom emailu: juraj.basnak@akbasnak.sk . Obálku so záväznou ponukou musí záujemca
doručiť správcovi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Na obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené
obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz
doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
4. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica. Za úspešného účastníka v ponukovom
konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. S úspešným účastníkom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak
úspešný účastník ani po výzve správcu bezodkladne neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti úspešnému
účastníkovi zloženú zálohu a tohto účastníka z ďalšieho ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu
úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil
podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie
je ponukové konanie skončené. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí
do správcovského spisu. Bezodkladne po skončení ponukového konania, budú zálohy vrátené ostatným
účastníkom na bankové účty uvedené v záväzných ponukách.
5. Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný účastník neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení alebo ak správca odmietne
všetky záväzné ponuky. Pokiaľ je prvé kolo ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu
predmetu ponukového konania, správca bezodkladne vyhlási druhé kolo ponukového konania za obdobných
podmienok ako prvé kolo ponukového konania.
6. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
záväzné ponuky a samotné kolo ponukového konanie skončiť. Správca môže podmienky ponukového konania
podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad
podmienok ponukového konania určuje správca.
7. Kontakty
Bližšie
informácie
možno
získať
po
predchádzajúcom
ohlásení
elektronicky
e-mailom
na
adrese: juraj.basnak@akbasnak.sk . Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených
záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka.
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K027985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kučera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 2386/11, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/237/2020 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/237/2020
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32OdK/237/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Roman Kučera, Radlinského 2386 /11, 90101 Malacky, narodený: 20.09.1970 oznamuje v
súvislosti so znením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, že konkurz sa končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Mgr. Filip Osvald, 08.06.2021

K027986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárközyová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrany 337, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1992
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/117/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/117/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Petra Sárközyová, narodená 12.07.1992, trvale
bytom 930 16 Vydrany 337, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. - do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:30. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie
uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180, emailom: office@agbr.sk.
V Trnave, dňa 08.06.2021
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K027987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárközyová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrany 337, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1992
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/117/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/117/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Petra Sárközyová, narodená 12.07.1992, trvale
bytom 930 16 Vydrany 337, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním
pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet v Prima banka
Slovensko a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS: 361172021, do poznámky prosím uviesť „Petra
Sárközyová“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
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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.
V Trnave, dňa 08.06.2021
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K027988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárközyová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrany 337, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1992
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/117/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/117/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Petra
Sárközyová, narodená 12.07.1992, trvale bytom 930 16 Vydrany 337, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Trnava., č. k. 36OdK/117/2021-12, zo dňa 02.06.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the: Petra Sárközyová, date of birth 12.07.1992, address 930 16 Vydrany 337, Slovakia,
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava No.
36OdK/117/2021-12 dated of 2nd of June 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 109/2021, deň vydania:
08.06.2021. Dňom 09.06.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was Publisher Journal 109/2021 on 8th of June 2021. Bankruptcy was
declared on of 9th of June 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005. Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
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pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Prvý správcovský dom, k.s., address
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person
witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claims to
the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
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the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

V Trnave, dňa 08.06.2021
In Trnava, on 8th of June 2021
Prvý správcovský dom, k.s., správca konkurznej podstaty
Prvý správcovský dom, k.s., trustee

K027989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M-transfer, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 29, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 905 483
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/2/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1770, správca úpadcu:
M-transfer, s.r.o., so sídlom Hlavná 29, 917 01 Trnava, IČO: 44 905 483, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3,
Zwettl, Rakúska republika, FN: 36924 a, číslo zabezpečených pohľadávok v zozname pohľadávok: 4 a 5, súpis
ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 142/2017 zo dňa 26.07.2017 o nasledovné zložky majetku:
Pohľadávky:
Označenie
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Meno
a
Dlžní Dlžní Dlžní
priezvisk Dlžník
- Dlžník Suma
k
-k
-k
o/ názov ulica, číslo mesto
v EUR
PSČ Štát IČO
dlžníka

WEON
Mraziarensk Bratislav 821
group, a.s. á 6
a
08

SR

Právny
Men
dôvod
a
vzniku

Súpisov
á
hodnota
v EUR

Nezaplatená
kúpna cena,
titulom
kúpnej
zmluvy
uzatvorenej
dňa
27.07.2008
medzi REAL
SERVICES,
s.r.o.,
so
sídlom
Záhradnícka
72, 821 08
Bratislava,
IČO: 35 895
063
ako
predávajúci
m a WEON
group, a.s.,
so
sídlom
Mraziarensk
á 6, 821 08
Bratislava,
IČO: 35 774
35 77 3 076 677,9
1,00
EUR 291
ako
4 291 5 EUR
EUR
kupujúcim.
Pohľadávka
spoločnosti
REAL
SERVICES,
s.r.o.
bola
následne
postúpená
spoločnosti
Lekáreň
POLIKLINIK
A
BYTČA
s.r.o.. Vklad
kúpnej
zmluvy bol
povolený
dňa
18.08.2008
správou
katastra pre
hlavné
mesto
SR
Bratislava
pod č. V
22505/08.

Deň vydania: 11.06.2021
tretej
Dôvod
osoby,
Spoluvlastníck zapísania
ktorej
y podiel tretej majetku tretej
majetok
osoby
osoby
do
zabezpečuj
súpisu
e záväzok
úpadcu

Lekáreň
POLIKLINIK
A
BYTČA
s.r.o.,
so
sídlom
1/1
Bajkalská
29F, 821 05
Bratislava,
IČO: 44 222
840

Nesplnenie
výzvy
správcu
podľa § 79 ods.
1 zákona
č.
7/2005 Z. z.
o konkurze
a reštrukturalizá
cii
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov

Iné majetkové hodnoty:

Popis

Súpisová
hodnota
v EUR

Obchodný podiel záložcu Daniel Hricko,
bytom Západ 1058/37, 028 01 Trstená
3 319,00
v spoločnosti ML – catering, s.r.o., so
EUR
sídlom Hlavná 2. 917 01 Trnava, IČO:
36 280 089
Obchodný podiel záložcu Igor Lehocký,
bytom Tulipánová 8219/15, 917 01
5 000,00
Trnava v spoločnosti M-transfer, so
EUR
sídlom Hlavná 29, 917 01 Trnava, IČO:
44 905 483

Označenie
tretej
osoby, ktorej majetok Spoluvlastnícky
Dôvod zapísania majetku tretej osoby
zabezpečuje záväzok podiel tretej osoby do súpisu
úpadcu
Nesplnenie výzvy správcu podľa § 79
Daniel Hricko, bytom
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
Západ 1058/37, 028 01 1/1
o konkurze
a reštrukturalizácii
Trstená
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Nesplnenie výzvy správcu podľa § 79
Igor Lehocký, bytom
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
Tulipánová 8219/15, 917 1/1
o konkurze
a reštrukturalizácii
01 Trnava
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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EUROBARY s.r.o., so
sídlom Námestie M.R.
Štefánika 12, 028 01 1/1
Trstená, IČO: 44 832
532

Deň vydania: 11.06.2021

Nesplnenie výzvy správcu podľa § 79
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze
a reštrukturalizácii
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K027990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kumai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 916/36, 925 72 Selice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/38/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/38/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Vladimír Kumai, narodený 20.12.1976, trvale bytom Kováčska
916/36, 925 72 Selica, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

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

K027991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAPEJA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 918/2, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 850 965
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: GAPEJA, s.r.o., Hlavná 918/2, 924 01 Galanta, IČO:
35 850 965, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej kancelárie na
adrese Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
+421 948 181 966, alebo na e-mailovej adrese: office@tsd.sk, alebo písomne na adrese sídla správcu.
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Trnavský správcovský dom, k.s., správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K027992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Boroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1/1, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/63/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/63/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Jelinek, správca dlžníka Ivan Boroš, narodený 25.10.1966, trvale bytom Hlavná 1/1, 919 26 Zavar
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 8:30 hod. do 14:30 hod v kancelárii správcu na adrese Čilistovská
12, 931 01 Šamorín po predchádzajúcom dohodnutí termínu na nahliadnutie do spisu. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú emailom na: jelinekmarian@gmail.com, alebo
telefonicky na 0905 409 848.
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K027993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Veselá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2121/53, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/119/2021S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/119/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 01.06.2021 č. k.: 26OdK/119/2021-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 108/2021 zo dňa 07.06.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 08.06.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Katarína Veselá, narodená 06.01.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 2121/53, 929
01 Dunajská Streda, (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 26OdK/119/2021S1477 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
bilsky.spravca@gmail.com.
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JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K027994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Veselá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2121/53, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/119/2021S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/119/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 01.06.2021 č. k.: 26OdK/119/2021-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 108/2021 zo dňa 07.06.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 08.06.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Katarína Veselá, narodená 06.01.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 2121/53, 929
01 Dunajská Streda, (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Katarína Veselá“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K027995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leninová 334/166, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1981
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/252/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/252/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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36OdK/252/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167q ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 3. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 2
patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 36OdK/252/2018, na
majetok úpadcu Norbert Nagy:
pohľadávka úpadcu z titulu vyrovnacieho podielu voči dlžníkovi – spoločnosť Norodomo, s.r.o., sídlo:
Vávra Šrobára 571/8, 927 01 Šaľa, IČO: 50 934 775, výška pohľadávky 2.500,-EUR; pohľadávka nie je
judikovaná.

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní je v 3. kole ponukového konania navrhnutie výšky
odplaty (ceny) za nadobudnutie pohľadávky postúpením a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet
SK4683300000002001032150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2 (v prípade
úhrady bezhotovostným prevodom postačuje dať príkaz na úhradu najneskôr v posledný deň lehoty za
predpokladu, že suma bude pripísaná na cieľový účet na základe uvedeného príkazu).
1.2
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.
1.3
Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená osobne alebo poštou na adresu správcu: Insolvenčný
správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava.
1.4
Ponuka záujemcu sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej obálke, s výrazným označením „Konkurz
36OdK/252/2018, úpadca Norbert Nagy, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“.
1.5
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
1.6
Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
1.7

Postupca pohľadávky nezodpovedá za jej vymáhateľnosť a vymožiteľnosť.
II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

1. Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.)
v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle
záujemca fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo
spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu
výpisu z Obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo
pridelené).
2. Označenie predmetu kúpy - musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v súpise majetku
určeného na predaj.
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3. Návrh ceny (odplaty) za postúpenie pohľadávky.
4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.
5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.
III. VYHODNOTENIE PONÚK:

3.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
3.2

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.4 sa neprihliada

3.3

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.

3.4

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

3.5
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
3.6
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia bodu 1.3 až 1.6 a čl. II. sa použijú primerane.
3.7
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

Insolvenčný správca, k.s.
SKP úpadcu: Norbert Nagy

K027996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Podrážková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 1, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/68/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/68/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Jelinek, správca dlžníka Katarína Podrážková, narodená 22.04.1956, trvale bytom 917 01 Trnava
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 8:30 hod. do 14:30 hod v kancelárii správcu na adrese Čilistovská
12, 931 01 Šamorín po predchádzajúcom dohodnutí termínu na nahliadnutie do spisu. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú emailom na: jelinekmarian@gmail.com, alebo
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telefonicky na 0905 409 848.
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K027997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigmund Šaman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 1, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/109/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/109/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Jelinek, správca dlžníka Žigmund Šaman, narodený 31.10.1969, trvale bytom 920 56 Dvorníky
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 8:30 hod. do 14:30 hod v kancelárii správcu na adrese Čilistovská
12, 931 01 Šamorín po predchádzajúcom dohodnutí termínu na nahliadnutie do spisu. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú emailom na: jelinekmarian@gmail.com, alebo
telefonicky na 0905 409 848.
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K027998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Nagyvendégi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 289/21, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/119/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/119/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Juraj
Nagyvendégi, nar. 28.11.1977, Smetanov háj 289/21, 929 01 Dunajská Streda, občan SR, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania č. 25OdK/119/2020, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 08.06.2021, t.j. po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

Krajský

súd

Bratislava,

Záhradnícka

10,

813

66

Bratislava,

IČO:

00 215
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2.752,04 EUR

V Trnave, dňa 08.06.2021

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

K027999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Vyskoč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radošovce 136, 919 30 Radošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/275/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/275/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o dražbe
03/2021

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.8.2019, sp. zn. 36OdK/275/2019, bol na majetok dlžníka:
Branislav Vyskoč, narodený 14.10.1976, trvale bytom 919 30 Radošovce 136 (ďalej len „Dlžník“) vyhlásený
konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Miroslav Michalička, Halenárska 18, 917
01 Trnava. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 22.08.2019 v Obchodnom vestníku SR číslo 162/2019. Podľa §
167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca vyhlasuje 1. kolo dražby majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty Dlžníka za týchto podmienok:

1. Navrhovateľ dražby a dražobník:

JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava, zapísaný v zozname správcov
MS SR pod číslom S1398 ako správca dlžníka Branislav Vyskoč, narodený 14.10.1976, trvale bytom 919 30
Radošovce 136.

2. Miesto otvorenia dražby: Notársky úrad - JUDr. Peter Opatovský
M. Sch. Trnavského 6, Trnava aukčná sieň v pivničných priestoroch
budovy Notárskeho úradu
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14.07.2021

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Opakovanie dražby:

prvé kolo dražby

3. Predmet dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Piešťany, obec Chtelnica, zapísané na liste vlastníctva číslo 39 vedenom
Okresným úradom Piešťany katastrálny odbor pre katastrálne územie Chtelnica:

Pozemky

Parcelné číslo
271/1
271/2

Druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

Výmera /m2/
290
293

Podiel
1/1
1/1

Register
C
C

Stavba

Súpisné číslo

Popis stavby
rozostav. polyfunkčný dom

Na parcele
271/1

Podiel
1/1

4. Opis a stav predmetu dražby:

Pretože uličná časť objektu už bola daná do predčasného užívania a dvorná časť objektu je rozostavaná a každá
časť má rozdielne konštrukčné riešenie a vybavenie, opísaná je každá časť samostatne.

1. rozostavaný Polyfunkčný dom - obytná a prevádzková časť

Objekt je situovaný v centre obce Chtelnica, v pôvodnej zástavbe prevažne rodinných domov. Prístupný je z
Námestia 1. mája, odkiaľ je napojený na verejný rozvod všetkých sietí. Objekt je postavený v uličnej radovej
zástavbe, je prízemný s obytným podkrovím a čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s využitím
podkrovia na obytné účely. V zmysle povolenia o predčasnom užívaní stavby vydaného v roku 2007 je prízemie
určené na vedenie prevádzky, podkrovie na obytné účely. Vo dvore domu je postavená veľká podzemná pivnica a
za ňou bazén- pretože majú odlišné konštrukčné vyhotovenie a odlišné vnútorné vybavenie, ohodnotené budú
samostatne.
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Dispozičné riešenie:
Podzemné podlažie je vybudované pod časťou zastavanej plochy stavby, nachádza v ňom jeden sklad a
schodisko. Podlažie je prístupné z uličnej- juhozápadnej strany samostatným vchodom a je komunikačne
prepojené s podzemnou pivnicou ktorá sa nachádza vo dvore.
Na 1.NP sa nachádza prevádzka kaviarne ( pôvodne daná do užívania ako predajňa mäsa a mäsových
výrobkov). Vchod je z ulice- z juhozápadnej strany stavby a z chodby za barom je ešte výstup do dvora.
Pozostáva z kaviarenskej časti s barom, skladu, šatne pre zamestnancov so sociálnym zariadením, sociálneho
zariadenia pre zákazníkov samostatne pre mužov a ženy. Z ulice- z juhozápadnej strany stavby je vybudovaný
samostatný vchod do podkrovia, kde je obytná časť domu. V severovýchodnom rohu stavby je ešte jedno
vretenové schodisko, ktoré slúži pre obytnú časť domu ako východ do dvora a na terasu. V juhozápadnom rohu
stavby je jej súčasťou garáž pre jedno motorové vozidlo- vjazd je z ulice- z juhozápadnej strany a má vybudovaný
aj výjazd do dvora.
V podkrovnom podlaží sa nachádza obytná časť domu. Obsahuje centrálnu chodbu, tri nočné obytné miestnosti,
jednu dennú obytnú miestnosť funkčne spojenú s kuchyňou a jedálňou, komoru, kotolňu s WC, kúpeľňu a jedna
nočná obytná miestnosť má ešte šatník. V severovýchodnom rohu stavby je vretenové schodisko, ktoré slúži ako
východ do dvora a na terasu.

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
Dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou, osadený v priemernej hĺbke
1,00~2,00 m so zvislou hydroizoláciou. Podmurovka je do výšky 1,00 m murovaná, obložená betónovým
obkladom, z dvornej strany nevyhotovená. Obvodové a nosné murivo je na všetkých murované z tehloblokov hr.
0,375 m so zateplením fasádnym kontaktným zateplovacím systémom hr.0,10 m na báze polystyrénu. Stropy nad
podlažiami sú monolitické s rovným podhľadom. Vnútorné deliace priečky sú murované tehlové, vnútorné omietky
sú štukové. Krov je drevený tesársky spracovaný typu hambálok. Krytina na krove betónová Bramac, klampiarske
konštrukcie strechy z farbeného plechu úplné, parapety sú z hliníkového plechu. Fasáda je na báze umelých látok
na 4 stranách objektu. Vnútorné dvere plné alebo zasklené, na 1.NP do oceľových zárubní, v podkroví do
drevených zárubní, v podzemnom podlaží sa nenachádzajú. Okná sú plastové s izolačným sklom. Schody v 1.PP
sú monolitické bez povrchovej úpravy, na 1.NP do obytnej časti z uličnej strany obložené drevom, vretenové
schodisko má oceľovú konštrukciu a stupne sú obložené keramickou dlažbou.
Podlahy v podzemnom podlaží sú do 1/2 podlahovej plochy vyhotovené z cementového poteru, ostatná časť má
ešte viditeľnú vodorovnú hydroizoláciu. Podlahy na 1.NP sú vo všetkých miestnostiach z keramickej dlažby.
Podlahy v podkroví sú v obytných miestnostiach z veľkoplošných parkiet, v obývačke, na chodbe, kotolni, kúpeľni
a v komore z keramických dlažieb. Keramické obklady sa v podzemnom podlaží nevyskytujú. Na 1.NP sa
vyskytujú v sociálnych zariadeniach priemerne do výšky 1,60 m, vo WC pre zamestnancov keramický obklad nie
je vyhotovený. V podkroví sú keramické obklady v kúpeľni po strop, v kotolni s WC do výšky 1,50 m a v kuchyni
za linkou.
Vráta do garáže z uličnej juhozápadnej strany sú segmentové na motorický pohon a diaľkové ovládanie, zo
severovýchodnej strany od dvora drevené otváravé.
Vykurovanie domu je ústredné iba v nadzemných podlažiach, radiátory sú plechové panelové. Zdrojom tepla pre
1.NP je kotol na tuhé palivo umiestnený vo veľkoplošnej pivnici 1.PP, teplá úžitková voda sa pripravuje iba lokálne
pre bar ( sociálne zariadenia nemajú rozvod TÚV). Vykurovanie podkrovia je ústredné teplovodné, zdrojom tepla
je plynový kotol s integrovaným zásobníkom na teplú úžitkovú vodu, umiestnený je v kotolni s WC.
Elektroinštalácia je v nadzemných podlažiach svetelná, v podzemnom podlaží aj motorická istená automatickými
ističmi. Rozvod vody je z plastových pokovovaných rúr teplej aj studenej z centrálneho zdroja, kanalizácia do
verejnej siete je z plastového potrubia.

Vnútorné vybavenie:
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Podzemné podlažie: je bez vybavenia.
Vnútorné vybavenie 1.NP: 3x WC, 3x keramické umývadlo, barový drez, vodovodná drezová batéria.
Vnútorné vybavenie podkrovia: v kotolni je 1x samostatné WC s umývadlom, v kúpeľni je 1x rohová vaňa, 1x
samostatná sprcha, 1x keramické umývadlo, batérie sú jednopákové, v sprche je hydromasážny panel. V kuchyni
je linka na báze dreva rozv.dl. 9,20 m s pôdorysného tvaru písmena J, vybavená nerezovým drezom s
odkladacou plochou, s potravinovou skriňou, plynovou varnou doskou, zabudovanou elektrickou rúrou,
podskrinkovým odsávačom pár, batéria je jednopáková, podlaha je z keramickej dlažby. Z dennej obytnej
miestnosti je prístupný balkón orientovaný do ulice na juhozápad.
V podkrovnom podlaží je anténny rozvod vedený pod omietkou.

Vek, životnosť, poruchy a opotrebenie:
Nadzemné podlažia stavby sa začali užívať na základe časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie
stavby ( okrem garáže a podzemného podlažia) v roku 2007. Časové obdobie platnosti sa v povolení ale
neudáva. Predpokladaná životnosť stavby je 100 rokov. Stavba nemala k dátumu ohodnotenia žiadne poruchy ani
deformácie statického charakteru, opotrebenie bude vypočítané lineárnou metódou, pretože dôvody na iné
metódy nie sú. Údržba stavby je primeraná.

4.2 rozostavaný Polyfunkčný dom - podzemná pivnica

Stavba sa nachádza vo dvore domu na parc.č. 271/1. Ide o veľkú podzemnú pivnicu presvetlenú z juhovýchodnej
strany. Komunikačne je napojená na podzemné podlažie rodinného domu, v severovýchodnej strane je výstup
schodiskom na strechu. K pivnici je zo severovýchodnej strany pristavaný ešte zakrytý bazén, ktorý bude
ohodnotený samostatne. Stavba bola povolená Rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č.j. 12/2003-Mi zo
dňa 09.06.2003, zatiaľ nebola daná do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím a k dátumu miestneho
šetrenia ani nebola dokončená. Stavba mala byť dokončená do 31.12.2005, preto je potrebné požiadať o
predĺženie platnosti stavebného povolenia.

Dispozičné riešenie:
Stavba je čiastočne zasunutá pod pôdorys rodinného domu. V podzemnom podlaží sa nachádza iba jeden
otvorený priestor, na severovýchodnej strane ktorého je schodisko pre výstup na strechu pivnice ( zrejme mala
slúžiť ako terasa).

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
Objekt je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou ( vodorovná hydroizolácia je
vyhotovená iba pod obvodovými stenami), osadený v priemernej hĺbke 1,00~2,00 m so zvislou hydroizoláciou.
Podkladný betón chýba na 45% výmery podlažia. Podmurovka je do výšky 1,00 m murovaná, bez povrchovej
úpravy. Obvodové murivo je vyhotovené tak, že z interiérovej strany sú murované steny z už použitých starých
plných pálených tehál hr. 0,15 m, z exteriérovej strany je murovaná prímurovnka a nad terénom je biela
pieskocementová tehla hr. 0,15 m a priestor medzi nimi je zabetónovaný. Nosnú konštrukciu dopĺňa jeden rad
železobetónových stĺpov kruhového pôdorysu v modulovej osnove 4,50 m, nad ktorými sú v priečnom smere
železobetónové preklady, ktoré podopierajú strop. Svetlá výška podlažia je 2,68 m. Strop je filigránový s
dodatočným zabetónovaním ( je to železobetónová prefabrikovaná membrána hr. 0,05 m, ktorá sa položila na
preklady, dodatočne vystužila a zabetónovala nosnou vrstvou- výhodou takéhoto riešenia je iba to, že na strop nie
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je potrebné vyhotoviť plné debnenie). Na neho je položená vodorovná izolácia strechy ( z interiérovej strany
stropu nie sú vidieť vlhkostné mapy preto predpokladám, že izolácia bola vyhotovená). Rozvod elektroinštalácie je
iba provizórny vedený na povrchu stien. V juhozápadnom rohu podlažia je kotol na tuhé palivo, ktorým sa
vykuruje prevádzková časť stavby na 1.NP. Okná sú z juhovýchodnej strany stavby vyhotovené iba ako
presvetľovacie otvory, sú plastové s izolačným sklom, parapety nie sú vyhotovené, ani oplechovanie strechy.
Objekt nemá vyhotovené vnútorné omietky ani nášlapné vrstvy podláh. Na severovýchodnom okraji stavby je
monolitické schodisko, bez nášlapnej vrstvy podláh.

Vnútorné vybavenie: žiadne.

Vek, životnosť, poruchy a opotrebenie:
Stavba sa začala realizovať na základ Rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením v roku 2003, do užívania
zatiaľ nebola daná. Predpokladaná životnosť je vzhľadom na monolitickú tyčovú konštrukciu 100 rokov. Stavba
nemala k dátumu ohodnotenia poruchy ani deformácie statického charakteru, lokálne sa na stavbe ale vyskytujú
vlhkostné mapy, pretože hydroizolácia nie je dokončená. Opotrebenie bude vypočítané lineárnou metódou,
pretože dôvody na iné metódy nie sú. Údržba stavby je zanedbaná.

4.3 Príslušenstvo

4.3.1 podiel 1/2 na plotoch vo dvore na parc.č. 271/1 a 272/2
Základy sú betónové. Pohľadovú výplň dvoria zvislé dosky upevnené na roznášací kovový rošt. Výška 2,10 m,
predpokladaný začiatok užívania od roku 2007. Predpokladaná životnosť vzhľadom na materiálové vyhotovenie je
40 rokov

4.3.2 vodovodná prípojka na parc.č. 297/1
Všetky prípojky sú vybudované na pozemku parc.č. 297/1, ktorý je evidovaný na LV 1719, vo vlastníctve Obce
Chtelnica. Prípojka vody je zemná z rPE potrubia DN 25 napojená na verejný rozvod vody z príjazdovej cesty. V
mieste napojenia na verejný rozvod je zemná súprava, vodomer sa nachádza sa schodisku do 1.PP.
Predpokladaná životnosť je 40 rokov.

4.3.3 kanalizačná prípojka na parc.č. 297/1
Prípojka kanalizácie z plastového potrubia DN 160 napojená na verejný zberač na Námestí 1. mája.
Predpokladaná životnosť je 40 rokov. Prípojka je vybudovaná na pozemku parc.č. 297/1, ktorý je evidovaný na LV
1719, vo vlastníctve Obce Chtelnica.

4.3.4 plynová prípojka na parc.č. 297/1
Prípojka je vybudovaná na pozemku parc.č. 297/1, ktorý je evidovaný na LV 1719, vo vlastníctve Obce Chtelnica.
Prípojka je zemná, vyhotovená z plastového potrubia. Plynomer sa nachádza na uličnej hranici pozemku v
skrinke. Predpokladaná životnosť je 40 rokov. Prípojka je vybudovaná na pozemku parc.č. 297/1, ktorý je
evidovaný na LV 1719, vo vlastníctve Obce Chtelnica.
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4.3.5 elektrická prípojka na parc.č. 297/1
Prípojka je zemná, vyhotovená jedným vodičom CYKY 4Bx10. Elektromer sa nachádza na uličnej hranici
pozemku v skrinke. Predpokladaná životnosť je 40 rokov. Prípojka je vybudovaná na pozemku parc.č. 297/1, ktorý
je evidovaný na LV 1719, vo vlastníctve Obce Chtelnica. Prípojka je vybudovaná na pozemku parc.č. 297/1, ktorý
je evidovaný na LV 1719, vo vlastníctve Obce Chtelnica.

4.3.6 prekrytie terasy na parc.č. 271/1
Nosnú konštrukciu tvorí jednoduchý drevený skelet s čiastočnou výplňou stien. Strecha je pultová, krytina
betónová, oplechovanie farbeným plechom. Na terase je murovaná pec na tuhé palivo. Podlaha je z keramickej
dlažby. Predpokladaná životnosť je vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie 40 rokov.

4.3.7 bazén na parc.č. 271/2
Bazén je konštrukčne vyhotovený ako murovaná konštrukcia opatrená laminátovou výplňou. Predpokladaná
životnosť je 30 rokov.

4.3.8 zastrešenie bazéna na parc.č. 271/2

4.3.9 oporné múry okolo bazéna na parc.č. 271/2
Múry okolo bazéna sú vyhotovené z betónových DT tvárnic s výstužou a betónovou zálievkou, bez povrchovej
úpravy. Predpokladaná životnosť je 50 rokov.

4.3.10 vonkajšie schody na parc.č. 271/2
Schody pre výstup na strechu pivnice a do chodby prevádzkovej časti. Vyhotovené z betónu na doske, povrch je
hrubý betónový. Predpokladaná životnosť je 50 rokov.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby (tak ako sú uvedené na príslušnom liste vlastníctva):

a. Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava, IČO 00 151 653 na poz. parc.č. 271/1 a
271/2 a rozostavaný polyfunkčný dom na parcele číslo 271/1 k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V
2010/2009, účinný 5.11.2009 - VZ 185/2009,

Cena zistená znalcom:

5. Najnižšie podanie:

169.000,- €

169.000,- €
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Minimálne prihodenie:

1.000,- €

Dražobná zábezpeka:

15.000,- €

Deň vydania: 11.06.2021

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka
najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom,
vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani
šekom.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

SK35 0200 0000 0044 5062 3254
Účet vedený vo VÚB, a.s.
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 032021

Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:

Notársky úrad - JUDr. Peter Opatovský
M. Sch. Trnavského 6, Trnava
k rukám dražobníka v deň konania dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie
o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia
dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka,
originál alebo overená fotokópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky v prospech dražobníka, notárska
úschova v prospech dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka
vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby bezhotovostným prevodom na
bankový účet zložiteľa, najneskôr do 5 dní od skončenia dražby alebo upustenia od dražby. Zložiteľ je povinný
písomne oznámiť dražobníkovi číslo účtu, na ktoré mu má byť zábezpeka vrátená.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to
v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, číslo účtu SK35 0200 0000 0044 5062 3254, vedený
vo VÚB, a.s., BIC: SUBASKBX. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením.
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Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: žiadne

Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas: Obhliadka 1: 28.06.2021 o 10.00 hod.
Obhliadka 2: 02.07.2021 o 10.00 hod.
Organizačné opatrenia: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore, na základe požiadavky
zaslanej na emailovú adresu spravca@michalicka.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu za splnenia podmienky uhradenia ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej
lehote. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet
dražby odovzdá správca Dlžníka. Zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Peter Opatovský, M. Sch. Trnavského
6, Trnava.

6. Poučenie

Účastník dražby je povinný preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby
(výpisom z obchodného registra), dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby, a ak sú rozdávané dražobné
čísla, prevziať dražobné číslo; ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný
doložiť aj doklad o zložení dražobnej zábezpeky. Účastník dražby je ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že
nie je osobou vylúčenou z dražby.
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa vyššie uvedeného odseku, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 Eur.
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V Trnave, dňa 8.6.2021

Za navrhovateľa a dražobníka:

JUDr. Miroslav Michalička
správca dlžníka

K028000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihari František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratnovce 218, 922 31 Ratnovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1964
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/370/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/370/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Naša zn. : 25OdK/370/2020

Vyhodnotenie 3. kola verejného ponukového konania

Spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2009, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: František Bihari, nar. 01.12.1964, Ratnovce 218, Ratnovce 922 31, Slovenská republika, konkurz
vedený na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 25OdK/370/2020 zo dňa 17.12.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku 247/2020, K091390, dňa 23.12.2020, vykonal v zmysle § 167n ods. 1 ZKR 3. kolo ponukového konania
na speňaženie majetku všeobecnej podstaty dlžníka – hnuteľný majetok, súpisová zložka č. 1 (zapísaných v
Súpise všeobecnej podstaty zverejnené v OV č. 38/2021 zo dňa 25.02.2021), speňaženie zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 101/2021, K025005 zo dňa 27.05.2021.

Lehota na podávanie ponúk bola do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Lehota na doručenie začala plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Posledným dňom lehoty na podávanie ponúk bol deň 07.06.2021 do 14.00 hod.

Správca vykonal dňa 07.06.2021 o 14:00 hod vyhodnotenie 3. kola ponukového konania a bol pripravený
zrealizovať otvorenie obálok so záväznými ponukami a vyhodnotiť predložené záväzné ponuky, avšak nebola
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doručená žiadna obálka s ponukou.

Správca zistil v rámci otvárania obálok, že v určenej lehote 3. kola ponukového konania neboli do kancelárie
správcu doručené žiadne obálky s ponukou na odkúpenie hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej
podstaty (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2021 zo dňa 25.02.2021), a to:

1. Typ súpisovej zložky majetku:
Hnuteľná vec, osobné motorové vozidlo Škoda OCTAVIA, kategória: M1, VIN: TMBZZZ1U7W2120393, EČV:
PN006DT, rok výroby: 04.08.1998, farba: červená metalíza tmavá, palivo: benzín

Deň zapísania: 22.02.2021

Dôvod zapísania: Dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci

Poznámka v čase zápisu – nie

Súpisová hodnota: 200,- EUR

Na základe týchto ponúk neprejavili záujem o kúpu hnuteľného majetku žiadny záujemca.

Správca konštatoval, že záujem o kúpu hnuteľného majetku neprejavil žiadny záujemca, a žiadny záujemca
nezložil na účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s., IBAN: SK42 1100 0000 0029 4008 8566
zábezpeku z ponúkanej kúpnej ceny.

Správca vyhodnotil 3. kolo verejného ponukového konania ako neúspešné.

Správca Vám týmto oznamuje, že oprávnená osoba neuplatnila svoje právo vykúpiť tento majetok podľa §
167r ods. 2 ZKR.

V Trnave, dňa 07.06.2021
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UBC 2020, k.s.
JUDr. Martina Rigáňová
komplementár

K028001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehnice 699, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/102/2021 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/102/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Ladislav Lakatos, nar. 25.03.1983, bytom Veľký Leg 699, 930
37 Lehnice, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/102/2021, oznamuje veriteľom, že
dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, a to počas stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 9.00
hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
zasielajte písomne na emailovú adresu: bukvisova@legart.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 420 485.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K028002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehnice 699, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/102/2021 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/102/2021
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Ladislav Lakatos, nar. 25.03.1983, bytom Veľký Leg 699, 930
37 Lehnice v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/102/2021 , týmto v súlade s § 32
ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje
bankový účet, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok, ktorým je účet vedený
vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK06 0200 0000 0042 7391 3153.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K028003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehnice 699, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/102/2021 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/102/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
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Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní ako správca dlžníka (úpadcu) Ladislav Lakatos, nar. 25.03.1983, bytom Veľký Leg 699,
930 37 Lehnice, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.
36OdK/102/2021 zo dňa 26.05.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 104/2021 dňa 01.06.2021
vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr.et. Mgr. Zuzana Bukvišová.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the administrator of bankrupt Ladislav Lakatos, born 25.03.1983, residing Veľký Leg 699, 930 37 Lehnice, our
duty is to inform you, that District Court in Trnava, decided in its decision No. 36OdK/102/2021 dated 26.05.2021
which was published in the Commercial bulletin No. 104/2021 dated 01.06.2021 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed JUDr.et. Mgr. Zuzana Bukvišová as the administrator (the legal guardian
of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§28
ods. 2 ZKR).
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The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
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formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;

b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;

c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;

e. povaha pohľadávky;

f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak

h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:

a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
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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

h. number; and

i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne

Not lodged security rights become extinct after the application period elapses

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

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

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

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

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

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

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

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

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

JUDr.et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca (administrator)
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K028004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 783/38, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/116/2021 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/116/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Attila Varga, nar. 27.05.1972, bytom Ulica SNP 783/38, 930
28 Okoč, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/116/2021, oznamuje veriteľom, že
dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, a to počas stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 9.00
hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
zasielajte písomne na emailovú adresu: bukvisova@legart.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 420 485.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K028005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 783/38, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/116/2021 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/116/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Attila Varga, nar. 27.05.1972, bytom Ulica SNP 783/38, 930
28 Okoč v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/116/2021 , týmto v súlade s § 32 ods.
7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje
bankový účet, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok, ktorým je účet vedený
vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK06 0200 0000 0042 7391 3153.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K028006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 783/38, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/116/2021 S1977
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Okresný súd Trnava
36OdK/116/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní ako správca dlžníka (úpadcu) Attila Varga, nar. 27.05.1972, bytom Ulica SNP 783/38, 930
28 Okoč, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/116/2021
zo dňa 02.06.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 109/2021 dňa 08.06.2021 vyhlásený
konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr.et. Mgr. Zuzana Bukvišová.
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the administrator of bankrupt Attila Varga, born 27.05.1972, residing Ulica SNP 783/38, 930 28 Okoč, our duty
is to inform you, that District Court in Trnava, decided in its decision No. 36OdK/116/2021 dated 02.06.2021
which was published in the Commercial bulletin No. 109/2021 dated 08.06.2021 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed JUDr.et. Mgr. Zuzana Bukvišová as the administrator (the legal guardian
of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§28
ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;

b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;

c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
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e. povaha pohľadávky;

f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak

h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:

a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;

b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;

c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;

d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;

e. the nature of the claim;

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
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covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration

h. number; and

i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne

Not lodged security rights become extinct after the application period elapses

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

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

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

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

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

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

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

JUDr.et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca (administrator)

K028007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Torák Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovce 13, 908 62 Dubovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/11/2021 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/11/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Juraj Torák, narodený 03.01.1986, trvale bytom 908 62 Dubovce 13 – časť
Vidovany, podnikajúceho pod obchodným menom Juraj Torák – HANA-STAV, IČO: 50 160 834, s miestom
podnikania 908 62 Dubovce, Vidovany 13, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.06.2018, v zmysle
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola prihlásená pohľadávka veriteľa:
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9. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, v celkovej sume
5.128,46 EUR;
ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok.
LexCreditor k.s.

K028008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašník 50, 922 11 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/96/2021 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/96/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S 1869,
správca úpadcu: Ondrej Herák, nar. 19.01.1979, bytom 922 11 Prašník 50 (ďalej len „úpadca“) v súlade s § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,
že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00,
12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravca@akbaran.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 08.06.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K028009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašník 50, 922 11 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/96/2021 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/96/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
Ondrej Herák, nar. 19.01.1979, bytom 922 11 Prašník 50 (ďalej len „úpadca“), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/96/2021 zo dňa 20.05.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
100/2021 zo dňa 26.05.2021 pod položkou K024710.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Mgr. Radoslav
Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, k číslu konania 36OdK/96/2021. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Ondrej Herák, born on 19th of January 1979, living at 922 11 Prašník 50,
Slovakia (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Trnava, No. 36OdK/96/2021 dated on 20th of May 2021 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 100/2021 on 26th of May 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: JUDr. Mgr. Radoslav Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovak republik, to the No. 36OdK/96/2021. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Šali, dňa 08.06.2021
In Šaľa, on 08.06.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, trustee

K028010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašník 50, 922 11 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/96/2021 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/96/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Ondrej Herák, nar.
19.01.1979, bytom 922 11 Prašník 50 (ďalej len „úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Trnava, sp. zn. 36OdK/96/2021 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK21 1111 0000 0014 6960 9002 vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Šali, dňa 08.06.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K028011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 959/86, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/116/2021 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/116/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S 1869,
správca úpadcu: Denisa Szabóová, nar. 18.04.1985, bytom Fučíkova 959/86, 932 01 Veľký Meder (ďalej len
„úpadca“) v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v úradných
hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravca@akbaran.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 08.06.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K028012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 959/86, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/116/2021 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/116/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
Denisa Szabóová, nar. 18.04.1985, bytom Fučíkova 959/86, 932 01 Veľký Meder (ďalej len „úpadca“),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/116/2021 zo dňa 01.06.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 108/2021 zo dňa 07.06.2021 pod položkou K026825.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Mgr. Radoslav
Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, k číslu konania 26OdK/116/2021. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
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tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Denisa Szabóová, born on 18th of April 1985, living at Fučíkova 959/86, 932 01
Veľký Meder, Slovakia (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution
of the District Court Trnava, No. 26OdK/116/2021 dated on 01st of June 2021 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of
Slovak republic No. 108/2021 on 7th of June 2021.

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

158

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

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: JUDr. Mgr. Radoslav Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovak republic, to the No. 26OdK/116/2021.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
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allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Šali, dňa 08.06.2021
In Šaľa, on 08.06.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, trustee

K028013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 959/86, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/116/2021 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/116/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Denisa Szabóová,
nar. 18.04.1985, bytom Fučíkova 959/86, 932 01 Veľký Meder (ďalej len „úpadca“), v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 26OdK/116/2021 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK21 1111 0000
0014 6960 9002 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Šali, dňa 08.06.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K028014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mičová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravské Lieskové 217, 916 42 Moravské Lieskové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/70/2021 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/70/2021
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38OdK/70/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Zajac, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1706, so sídlom
kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako správca dlžníka Lenka Mičová, rod.
Semanová, nar. 13.08.1983, trvale bytom 916 42 Moravské Lieskové 217 (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167p
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“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty. Predmet predaja Predmetom predaja je motorové vozidlo vo vlastníctve Dlžníka, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 109/2021:
Popis
MV Opel Corsa

Pribl. rok výroby
1998

Stav opotrebovanosti
pojazdné, STK/EK platná do 5/2021

Súpisová hodnota v EUR
100,-

Podmienky ponukového konania Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej
obálke s viditeľným označením: „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 38OdK/70/2021, NEOTVÁRAŤ“, na adresu
správcu JUDr. Peter Zajac, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, najneskôr v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na
doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15.00 hod na adresu kancelárie správcu. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 1 kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek fyzická alebo
právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a všeobecne záväznými právnymi
predpismi na nadobudnutie ponúkaného predmetu predaja. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne
osvedčeným podpisom záujemcu, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
výška ponúknutej kúpnej ceny; ·
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu
alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu.

Záloha na kúpnu cenu
Záujemcovia o kúpu majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu, a to na bankový účet správcu IBAN: SK70 0900 0000 0050 3125 7696, vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s. Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v
ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky
záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k MV. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude
označený za víťaza predmetného ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným
prevodom na účet, z ktorého bola záloha poukázaná na účet správcu.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového
konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok s
ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje,
či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 15 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. § 167r ods. 2
ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel,
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právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom
konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania (na tento účel sa
ponukové konanie považuje sa skončené uplynutím lehoty na predkladanie ponúk). V prípade, že oprávnená
osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k MV.
V Bánovciach nad Bebravou, 08.06.2021
JUDr. Peter Zajac, správca

K028015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktoria Mária Dragúňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malonecpalská ulica 229/24, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.1.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/935/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/935/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Viktoria Mária Dragúňová nar. 24.1.1996 trvale bytom Malonecpalská ulica
229/24, 971 01 Prievidza v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn.
40OdK/935/2019 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
Silverside, a.s. Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov, IČO: 50 052 560 v celkovej sume
6 354,17 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K028016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 677/49, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/306/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/306/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/306/2020-14 zo dňa 14.07.2020, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 138/2020 dňa 20.07.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ján Lukáč,
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nar. 05.01.1959, bytom Opatovská 677/49, 911 01 Trenčín, pričom do funkcie správcu ustanovil súd Ing. Oľga
Šabová.
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/306/2020-29 zo dňa 02.11.2020 ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 216/2020 dňa 09.11.2020 bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Róbert Fatura
so sídlom Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, a to z dôvodu, že správkyňa Ing. Oľga Šabová zomrela.
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Ján Lukáč, nar. 05.01.1959, bytom Opatovská 677/49, 911 01 Trenčín,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc zo
zoznamu majetku, zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 07.05.2020, zoznamu veriteľov zo dňa
22.06.2020, osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 03.12.2020, zo súčinnosti s tretími osobami, vlastného
šetrenia a speňažovania spísaného majetku v 3 kolách verejného ponukového konania s poukazom na ust. §
167p ods. 2 prvá veta ZKR) zistil, že konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok, a teda konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Ján Lukáč, nar. 05.01.1959, bytom Opatovská 677/49, 911 01 Trenčín, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
JUDr. Róbert Fatura, správca

K028017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buriánský Gustav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 42, 915 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1970
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/275/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/275/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 3. kolo
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Gustáv Buriánsky „v konkurze“, nar. 13.10.1970, trvale bytom Hrachovište 42, 915 15 Hrachovište,
ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:
HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č. popis
1.
Motorové vozidlo Volksvagen Transporter, AC kombi, r.v. 1995

stav
ŠPZ: NM365DA VIN: VVV2ZZZ70ZRH097163

súp. hodnota
300,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKABuriánsky - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza tak, aby
bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, adresu bydliska, telefonický a e-mailový kontakt
na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
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5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného
zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba: úradne
osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK62
1100 0000 0029 4104 8312, VS: 13101970. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;
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

K028018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V & S Trade spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 77 / 0, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 652 589
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/9/2013 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/9/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: V & S Trade spol. s r. o. Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: 1. Mája 77, 972 51 Handlová IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 45 652 589 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava
sp. zn. správcu: 38K/9/2013 S 1433
k sp. zn.: 38K/9/2013
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Správca týmto vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nižšie uvedené súpisové zložky majetku. Na
vylúčenie súpisových zložiek majetku bol správcovi udelený súhlas veriteľského výboru ako príslušného orgánu,
a to na jeho zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 1.6.2021. Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 108/2021 zo dňa 07.06.2021. Dôvodom pre vylúčenie súpisovej zložky
majetku je postup podľa ustanovenia § 81 ods. 1 ZKR, nakoľko ďalšie vymáhanie majetku je zjavne neúčelné.
Peňažná pohľadávka č. 1:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
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Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce a dodávka materiálu
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 333,46 EURO
Fa.č.1020120160
Peňažná pohľadávka č. 2:
Mena: EURO
Dlžník: ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., so sídlom Technická 7 821 04 Bratislava IČO: 20 22461188
Právny dôvod vzniku (stručne): tovar
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 169,40 EURO
FA.č.1020120036
Peňažná pohľadávka č. 3:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): práce a dodávky pre požiarny vodovod
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 238,43 EURO
Fa č. 1020120154
Peňažná pohľadávka č. 4:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): práce a dodávky pre dažďovú kanalizáciu
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 815,06 EURO
Fa.č.1020120153
Peňažná pohľadávka č. 5:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): dodávka a montáž materiálov na stavbu , Obec Predajná - kanalizácia
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 577,91 EURO
Fa.č.1020120151
Peňažná pohľadávka č. 6:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
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Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce na objektoch v zmysle objednávky
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 050,62 EURO
Fa.č.1020120149
Peňažná pohľadávka č. 7:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce na stavbe POLTÁR na prístupovej komunikácii ul.Školská
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 58,92 EURO
Fa.č.1020120140
Peňažná pohľadávka č. 8:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): zemné práce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 419,10 EURO
Fa.č.1020120139
Peňažná pohľadávka č. 9:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce a dodávka materiálu
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 660,74 EURO
Fa.č.1020120161
Peňažná pohľadávka č. 10:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce na stavbe POLTÁR na prístupovej komunikácii ul.Školská a
rekonštrukcia odvodnenia parkovisko za OC
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 075,03 EURO
Fa.č.1020120115
Peňažná pohľadávka č. 11:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
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Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce na stavbe požiarny vodovod
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 085,50EURO
Fa.č.1020120162
Peňažná pohľadávka č. 12:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce na stavbe požiarny vodovod - rekonštrukcia
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 972,66 EURO
Fa.č.1020120180
Peňažná pohľadávka č. 13:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce a dodávka materiálu pre dažďová kanalizácia
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 335,40EURO
Fa.č.1020120181
Peňažná pohľadávka č. 14:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce a dodávka materiálu pre dažďová kanalizácia naviac práce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 691,13 EURO
Fa.č.1020120182
Peňažná pohľadávka č. 15:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce na stavbe Predajná
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 299,28 EURO
Fa.č.1020120189
Peňažná pohľadávka č. 16:
Mena: EURO
Dlžník: KG – Systém s.r.o., so sídlom Ďumbierska 16 , 974 01 Banská Bystrica
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IČO : 360 58 165
Právny dôvod vzniku (stručne): tovar
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7 715,69 EURO
Fa.č.1020120001
Peňažná pohľadávka č. 17:
Mena: EURO
Dlžník: O.ST.S. a.s., so sídlom Záhradnícka č.51 ,821 08 Bratislava IČO : 459 404 36
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 11.1.2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 52,28 EURO
Fa.č.1020120064
Peňažná pohľadávka č. 18:
Mena: EURO
Dlžník: O.ST.S. a.s., so sídlom Záhradnícka č.51 ,821 08 Bratislava IČO : 459 404 36
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce v zmysle zmluvy o dielo 12/2011
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 22,50EURO
Fa.č.1020120012
Peňažná pohľadávka č. 19:
Mena: EURO
Dlžník: O.ST.S. a.s., so sídlom Záhradnícka č.51 ,821 08 Bratislava IČO : 459 404 36
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce v zmysle zmluvy o dielo
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 157,40EURO
Fa.č.10110034
Peňažná pohľadávka č. 20:
Mena: EURO
Dlžník: O.ST.S. a.s., so sídlom Záhradnícka č.51 ,821 08 Bratislava IČO : 459 404 36
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce v zmysle zmluvy o dielo
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 953,30 EURO
Fa.č.1020130005
Peňažná pohľadávka č. 21:
Mena: EURO
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Dlžník: Q.EAST – STAV s.r.o., so sídlom Námestie baníkov 4 , 972 51 Handlová
IČO: 462 296 514
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce a dodávka materiálu
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3 541,38 EURO
Fa.č.1020120163
Peňažná pohľadávka č. 22:
Mena: EURO
Dlžník: Q.EAST – STAV s.r.o., so sídlom Námestie baníkov 4 , 972 51 Handlová
IČO: 462 296 514
Právny dôvod vzniku (stručne): dodávka kameniva vrátane dopravy
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 271,40 EURO
Fa.č.1020120188
Peňažná pohľadávka č. 23:
Mena: EURO
Dlžník: RCS reklama s.r.o. , Novozámocká 57 , 949 01 Nitra , IČO: 454 020 51
Právny dôvod vzniku (stručne): tovar
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 074,46 EURO
Fa.č.1020120194
Peňažná pohľadávka č. 24:
Mena: EURO
Dlžník: Eurovia SK,a.s., so sídlom Osloboditeľov 66 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Právny dôvod vzniku (stručne): vykonané práce na stavbe Predajna – Rekonštrukcia námestia J.Pejku
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 136,47 EURO
Fa.č.1020120120
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Remeda s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 586 647
Právny titul: pohľadávka z titulu práva na peňažnú náhradu podľa § 63 ods. 1 ZKR vo výške 6.624,00 EUR,
priznaná Rozsudkom Okresného súdu Trenčín č. k. 36Cbi/107/2014-167 zo dňa 08.03.2017 v spojení s
Rozsudkom Okresného súdu Trenčín č. k. 36Cbi/107/2014-156 zo dňa 18.01.2017
Celková suma: 6.624,00
Mena: EUR
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Súpisová hodnota majetku: 6.624,00 EUR
V Bratislave, dňa 08.06.2021
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K028019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kariková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenné 1058/20, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1961
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/502/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/502/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Alena Kariková, rod. Gažová, nar. 15. 12. 1961, trvale bytom: Kamenné 1058/20, 907 01 Myjava (pôvodne: 906
22 Poriadie 125), podnikajúci pod obchodným menom: Alena Kariková, IČO: 50 471 481, s miestom podnikania:
906 22 Poriadie 125, súpisovej zložky majetku č. 4 všeobecnej podstaty.
č.
súpisová
opis súpisovej zložky majetku
zl.
hodnota
osobné vozidlo Daewoo Matiz 4M11CD, EČ: MY350BE, VIN: KLA4M11CD3C838234, kategória: M1, karoséria: AB
4 hatchback, 5 dv., farba: žltá metalíza svetlá, objem: 796 cm3, výkon: 37,5 kW, palivo: benzín, r. v. 2002, nepojazdné, 200,00 €
170 000 km

2. Zrozumiteľná ponuka, napísaná v slovenskom jazyku a podpísaná záujemcom, musí byť doručená do sídla
správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany, do dňa 22. 06. 2021 do 12:00 hod.
s viditeľným označením: Ponuka Daewoo, inak sa na ňu neprihliada. Ponuku možno doručiť v stanovenom
termíne aj elektronicky s označením predmetu: Ponuka Deawoo, do elektronickej schránky správcu; elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby na podanie
elektronického podania, inak sa na podanie neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za majetok,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
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- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak nebude vyhodnotený
ako úspešný záujemca,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
405022020.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
6. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
7. Víťaz ponukového konania (nadobúdateľ) bude vyhodnotený a zálohy na ponúknuté kúpne ceny budú
neúspešným záujemcom vrátené na účet uvedený v príslušnej ponuke do troch týždňov od skončenia
ponukového konania. Víťazovi ponukového konania sa zložená záloha započíta do kúpnej ceny.
8. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Náklady súvisiace s prevodom majetku
znáša nadobúdateľ.
9. Ďalšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K028020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buriánský Gustav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 42, 915 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1970
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/275/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/275/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, správca úpadcu: Gustáv
Buriánsky „v konkurze“, nar. 13.10.1970, trvale bytom Hrachovište 42, 915 15 Hrachovište oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 20.05.2021 doručená do kancelárie
správcu súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874, s por. č. 2, s celkovou sumou 180,06 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s., správca
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K028021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329 / 4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1973
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/468/2020 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/468/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Karol Baláž, nar.: 30.04.1973, bytom: Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza II - Píly,
(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 „ZoKR“) nezistil žiadny majetok
Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k. s., správca

K028022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Budinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Žarnová 858/10, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňova
Sídlo správcu:
Matice slovenskej 17 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/786/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/786/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Anton Budinský nar. 14.4.1962 , týmto ruší zverejnenie zo dňa 17.5.2021,
ktoré bolo v Obchodnom vestníku č. 93/2021 zo dňa 17.5.2021.

K028023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Osrman Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dohňany 124, 020 51 Dohňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/875/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/875/2019

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

172

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh podania:

Deň vydania: 11.06.2021

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

Oznam o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Jozef Osrman, nar. 18.8.1988, trvale bytom 020 51 Dohňany
124, okres Púchov, občan SR (ďalej len „dlžník“), na ktorého majetok bol uznesením Okresný súd Trenčín dňa
12.12.2019, sp. zn. 38OdK/875/2019-16, ktoré bolo publikované v OV č. 245/2019 pod č. K109420, dňa
19.12.2019 vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, so sídlom Šoltésovej
346/1, 017 01 Považská Bystrica (0905 530 973, dusan@divko.sk), týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), oznamuje,
že
·

·
·

v konkurznom konaní č.k.: 38OdK/875/2019 správca zistil, že dlžník je vlastníkom osobného motorového
vozidla NISSAN QASHQAI , verzia J10/C/C01, VIN: SJNFCAJ10U1233725, ev. č. PU913BY, zdvihový
objem 1461 cm3, palivo nafta, prevodovka MT/6, farba červená metalíza pastelová, dátum prvej evidencie
vozidla 6.6.2008 v súp. hodnote majetku spolu vo výške 4994,61 €, ktoré bolo odpredané záujemcovi
s najvyššou ponukou vo výške 2950,- € (dvetisícdeväťstopäťdesiat eur) v rámci 3. kola ponukového
konania na speňaženie majetku dlžníka Jozef Osrman, nar. 18.8.1988, ktorého vyhodnotenie správca
uverejnil dňa 3.11.2020 v OV č. 212/2020 pod K079463. Správca následne v zmysle návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa VÚB Leasing, a.s., IČO 31318045, ktorý bol publikovaný v
OV č. 108/2021, K026931, dňa 7.6.2021, výnos poukázal na účet oddeleného veriteľa VÚB Leasing, a.s..
výťažok z oddelenej podstaty bol správcom poukázaný oddelenému veriteľovi (§ 167u ZKR) a preto z
tohto dôvodu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Osrman, nar. 18.8.1988, sp.zn.
38OdK/875/2019 zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).

Poučenie:
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (0905 530 973, dusan@divko.sk)

K028024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokrohajský Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
28.októbra 1174 / 23, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/26/2013 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/26/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

P.č.
37.

názov
príjem úpadcu

obdobie:
03/2021

súpisová hodnota v €:
71,16
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V Trenčíne, 8.6.2021
JUDr. Darina Válková
správca

K028025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beriac Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/111/2021 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/111/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/111/2021-16 zo dňa 01.06.2021, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 108/2021 zo dňa 07.06.2021 (účinky vyhlásenia – 08.06.2021), značka záznamu:
K026810, bol na majetok dlžníka Juraj Beriac, nar. 06.12.1976, trvale bytom 020 01 Púchov (ďalej len
„úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Darina Vozárová, so sídlom Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako správca úpadcu Juraj
Beriac, nar. 06.12.1976, trvale bytom 020 01 Púchov týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, a to počas
pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu prosím vopred podať písomne na vyššie uvedenú adresu správcu,
mailom na adresu: darina.vozar@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0907 707 673.
Dubnica nad Váhom, 08.06.2021
Ing. Darina Vozárová, správca

K028026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beriac Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/111/2021 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/111/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/111/2021-16 zo dňa 01.06.2021, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 108/2021 zo dňa 07.06.2021 (účinky vyhlásenia – 08.06.2021), značka záznamu:
K026810, bol na majetok dlžníka Juraj Beriac, nar. 06.12.1976, trvale bytom 020 01 Púchov (ďalej len
„úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Darina Vozárová, správca Úpadcu, týmto oznamujem účastníkom konkurzného konania číslo bankového účtu
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– SK35 0900 0000 0051 6682 7078 , vedený v SLSP a.s., na ktorý v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 a ods.11
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) možno skladať kauciu s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 3 ZKR pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Dubnica nad Váhom, 08.06.2021
Ing. Darina Vozárová, správca

K028027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beriac Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/111/2021 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/111/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Juraj Beriac, nar.
06.12.1976, trvale bytom 020 01 Púchov (ďalej len ako „dlžník“), Vám oznamujem, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 40OdK/111/2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 108/2021
zo dňa 07.06.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Ing. Darina Vozárová, Obrancov
mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt Juraj Beriac, born on 06.12.19762, residence 020 01 Púchov is our responsibility to inform you
that the district Court in Trenčín No. 40OdK/111/2021 published in the Commercial bulletin No. 108/2021
on 07th of June 2021 information that the bankruptcy on assets of bankrupt was declared and
simultaneously Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, was appointed
as the trustee in the bankruptcy.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000,
a ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 40OdK/111/2021 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská
republika. Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the
BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No. 40OdK/111/2021 and in one original to
the bancruptcy trustee to the address Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad
Váhom, Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28
sec.1BRA)
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§28ods.3ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and exercise other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can
be satisfied only from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will
publishe in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor
and the registered sum. (§ 28 sec. 3 BRA)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4
ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR).
If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse. (§28 sec. 4 BRA). If such creditor does not apply his secured claim in the basic
registration period, his security right is in the bankruptcy disregarded, but he has the right against the
affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched,
whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property. (§ 28 sec. 8 BRA).
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s
určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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way. They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the object to which the security is tied. The claim has to lodged in currency names as
EUR.Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of
claim will not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak Republic, is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic for
service and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents
will be delivered only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30
sec. 2 BRA).
V Dubnici nad Váhom, dňa 08. júna 2021
In Dubnica nad Váhom, on 08th of June 2021
Ing. Darina Vozárová, správca

K028028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Gabriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňova
Sídlo správcu:
Matice slovenskej 17 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/501/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Gabriš, nar. 21.10.1967, trvale bytom Trenčín91101t, ýmto oznamuje
všetkým účastníkom konania č.k. 40OdK/501/2020, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok prihlásené pohľadávky po
uplynutí prihlasovacej lehoty:
1. poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.1
veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava -mestská časť Petržalka 85101, IČO:
35724803
prihlásená suma: 7 725,96.-eur
1. poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.1
veriteľ: Pohotovosť, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598
prihlásená suma: 2814,50.-eur

K028029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Neubauer Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 36, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/483/2020 S167
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Okresný súd Trenčín
38OdK/483/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o tom, že hnuteľný majetok prestal podliehať konkurzu
V konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Marián Neubauer, nar. 2.2.1951, Pažiť 36, 958 03 Partizánske sa
uskutočnili 3 kolá ponukového konania, v ktorých sa nepodarilo speňažiť hnuteľný majetok dlžníka a to motorové
vozidlo AUDI 80 D/-/-, AA sedan, čierna metalíza, EČ PE613AR, VIN WAUZZZ81ZGA146962, rok výroby 1986,
prvá evidencia v SR 13.10.1993. Vzhľadom k tomu uvedený majetok prestal podliehať konkurzu.
V Trenčíne, 8.6.2021
JUDr. Darina Válková, správca

K028030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
190 ., 020 52 Záriečie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1976
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/59/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/59/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č.
popis
1.
Motorové vozidlo Alfa Romeo, r.v. 10/2004

stav
EČV: PU168CA VIN: ZAR93700005160867, stav km: 229.000 km

súp. hodnota
2 000,00 €

Iné majetkové hodnoty
por.č.
označenie
1.
zrážky zo mzdy deponované zamestnávateľom Nemocnica s poliklinikou Ilava
obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti SEBY - STAV, s. r. o., IČO: 47 574 887, so sídlom: Lysá pod
2.
Makytou 233
020 54 Lysá pod Makytou

LICITOR recovery, k.s., správca

K028031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gardian Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaniža -, 018 16 Domaniža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1989
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/112/2021 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/112/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Tibor Gardian, nar.: 20.09.1989, bytom: 018 16 Domaniža, oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle správcu na A. Kmeťa 357/1, 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

K028032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gardian Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaniža -, 018 16 Domaniža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1989
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/112/2021 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/112/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania
SKKS, k. s., správca dlžníka: Tibor Gardian, nar.: 20.09.1989, bytom 018 16 Domaniža, 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: SK59 8330 0000 0022 0133 3230
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

K028033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hunková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nadlice 157, 956 32 Nadlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/969/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/969/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu
Správca úpadcu Andrea Hunková, nar. 31.3.1987, Nadlice 157, 956 32, oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola v súlade s § 167l ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
veriteľa:

Pohotovosť s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO 35 807 598

pohľadávka č. 5 celková prihlásená suma:

6.610,24 €

V Trenčíne, 7.6.2021
JUDr. Darina Válková, správca

K028034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ESIN construction, a. s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 318 596
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/6/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/6/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka: ESIN construction, a.s. v reštrukturalizácii, so
sídlom Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 318 596 spisová značka: 38R/6/2020

miesto konania: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
dátum konania: 2.6.2021
začiatok schôdze: 13:00 hod.

Prítomní:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
MIKRASTAV EU s.r.o., Dr. Karola Kmeťku 72/14, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 51 735 695, zastúpený: Mgr.
Marek Lukáč, advokát, so sídlom Železničná 89/10, 017 01 Považská Bystrica – hlasoval per rollam
VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045

Program zasadnutia veriteľského výboru:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.) Otvorenie
2.) Rozhodovanie o žiadosti Dlžníka s predajom nepotrebného majetku Dlžníka počas reštrukturalizácie
3.) Záver

1. Otvorenie :
Zasadnutie Veriteľského výboru zvolal predseda Veriteľského výboru, na základe žiadosti Dlžníka zo dňa
27.5.2021
Predseda VV konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný a že sú prítomní všetci traja členovia
veriteľského výboru.

2. Rozhodovanie o žiadosti Dlžníka s predajom nepotrebného majetku Dlžníka počas reštrukturalizácie
Dňa 27.5.2021 bola predsedovi VV doručená žiadosť Dlžníka, ktorou požiadal VV o udelenie súhlasu
s odpredajom nepotrebného majetku Dlžníka, a to 4 rozostavaných bytov Dlžníka zapísaných na liste vlastníctva
č. 1454 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľká Lomnica, obec Veľká Lomnica, okres Kežmarok, a to č.
49, č.50, č. 51, č. 52 nachádzajúcich sa v bytovom dome č. 611 za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu 180.000 Eur
s DPH spoločnosti RIVERSAND, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, IČO: 36 667 218 a
- s odpredajom 23 nepotrebných vozidiel Dlžníka (presne špecifikované v prílohe žiadosti Dlžníka), ktoré sú vo
vlastníctve Dlžníka alebo sú predmetom úverových a leasingových zmlúv vo VUB leasingu a ČSOB leasingu
minimálne za kúpne ceny uvedené v prílohe žiadosti Dlžníka.
Zároveň predseda VV oboznámil prítomných členov VV, že reštrukturalizačný správca dňa 1.6.2021 udelil
Dlžníkovi súhlasy na odpredajom nepotrebného majetku Dlžníka.
Po preštudovaní žiadosti Dlžníka, predložených ponúk, znaleckého posudku na nehnuteľnosti a všetkých ďalších
listín, dal predseda VV hlasovať o žiadosti Dlžníka.
Hlasovanie:
Všeobecná úverová banka, a.s.- ZA
MIKRASTAV EU s.r.o.- ZA
VÚB Leasing, a. s.- ZA

Na základe vykonaného hlasovanie bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Veriteľský výbor súhlasí
s odpredajom 4 rozostavaných bytov Dlžníka zapísaných na liste vlastníctva č. 1454 nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Veľká Lomnica, obec Veľká Lomnica, okres Kežmarok, a to č. 49, č.50, č. 51, č. 52
nachádzajúcich sa v bytovom dome č. 611 za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu 180.000 Eur s DPH spoločnosti
RIVERSAND, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, IČO: 36 667 218 a
- odpredajom 23 nepotrebných vozidiel Dlžníka (presne špecifikované v prílohe žiadosti Dlžníka), ktoré sú vo
vlastníctve Dlžníka alebo sú predmetom úverových a leasingových zmlúv vo VUB leasingu a ČSOB leasingu
minimálne za kúpne ceny uvedené v prílohe žiadosti Dlžníka.
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Voči prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky

3. Záver : Predseda VV poďakoval prítomným za účasť a ukončil Zasadnutie VV o 13:20 hod.

V Bratislave, dňa: 02.06.2021

____________________________
Predseda Veriteľského výboru
Všeobecná úverová banka, a.s.

Prezenčná listina k zasadnutiu veriteľského výboru dlžníka: ESIN construction, a.s. v reštrukturalizácii, so
sídlom Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 318 596 spisová značka: 38R/6/2020
konanému dňa 2.6.2021

Prítomní:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155

-------------------------------------

MIKRASTAV EU s.r.o., Dr. Karola Kmeťku 72/14, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 51 735 695, zastúpený: Mgr.
Marek Lukáč, advokát, so sídlom Železničná 89/10, 017 01 Považská Bystrica·

-----------------------------------

VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045

-----------------------------------
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K028035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kocúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Breznica 27, 020 61 Dolná Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/499/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/499/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Marek Kocúr, trvale bytom Dolná Breznica 27, 020 61 Dolná Breznica, dátum
nar.: 13.01.1984, vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy.
Predmet ponukového konania:
Typ súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo
Súpisová zložka majetku: PEUGEOT 307, EČV: PU962BO, VIN:VF33CRHSB82401716
Stav: dobrý, obvyklé opotrebenie
Súpisová hodnota majetku: 600,- EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 50/2021 dňa 15.03.2021
Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu
ponukového konania. Predmet prevodu sa prevádza na úspešného účastníka tak ako stojí a leží. Náklady spojené
s uzavretím Kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu prevodu znáša úspešný záujemca. Záujemca je povinný do
uplynutia lehoty na podávanie návrhov zložiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet správcu
vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu: SK63 7500 0000 0002 0782 7523. Prílohou
písomného návrhu musí byť aj potvrdenie o zložení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet
správcu. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu vrátená do 10
pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Piaristická 46, 911 01 Trenčín v
zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – 38OdK/499/2020 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty
na podávanie návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty
2. vymedzenie predmetu prevodu
3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu
4. dátum a podpis navrhovateľa
Prílohami návrhu sú:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prílohami návrhu sú:
1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba; výpis nesmie byť starší
akošesť mesiacov;
2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom;
3. súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je navrhovateľom fyzická osoba.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do
uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah
zodpovedá zverejneným podmienkam ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh,
ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky
predložené návrhy. Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu
odplatu; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie zrušiť. Vybraný účastník je povinný
uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Piaristická 46, 911 01 Trenčín. Ďalšie
informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo telefonicky
na č. 0950 411 267.

K028036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLH ENALCO - SQ, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osada Čiky 4906/25, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 759 011
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ladislav Timuľák, značka správcu: S1212, správca v konkurze dlžníka: FLH ENALCO – SQ, s.r.o., so
sídlom Osada Čiky 4906/25, 941 11 Palárikovo, IČO: 35 759 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 54303/N, týmto v súlade s ust. § 76 a nasl. ZKR zverejňuje súpis majetku
všeobecnej podstaty podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj
vlastných zistení a šetrení.
Súpis všeobecnej podstaty - Hotovosť
Hotovosť:
Súpisová položka poradové číslo 1:
Peňažné prostriedky v hotovosti v suma 15,91 Eur – nevyplatená hotovosť zo zrušeného účtu úpadcu v Tatra
banka, a.s. Súpisová hodnota 15,91 Eur
JUDr. Ladislav Timuľák, správca
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K028037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vass Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/97/2021 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/97/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Vass, nar. 26.11.1982, bytom Komárno, 945 01
Komárno, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Školská 3,
949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť
vopred na tel. č.: 037/65 12 745.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K028038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vass Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/97/2021 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/97/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Vass, nar. 26.11.1982, bytom Komárno, 945 01
Komárno, 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 „ZoKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania –
veriteľom popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je nasledovný: IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499
6173.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
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Mgr. Ladislav Barát, správca

K028039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 356, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/90/2021 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/90/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28OdK/90/2021 zo dňa 31.5.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka, a to Ladislav Horváth, nar. 15.11.1977, bytom Šarovce 356,935 52 Šarovce , a do funkcie správcu
bola ustanovená JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
O konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca oznamuje, že do správcovského spisu č.k.
28OdK/90/2021 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu, a to v pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do
15,00 hod.
Súčastne správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu: tel.č.: 035/6420742, mobilné čísla: 0915
728 722, 0918 907 248, ako aj kontakt pre elektronickú komunikáciu: e-mail: suchanova.vlasta@gmail.com
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K028040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 356, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/90/2021 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/90/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca dlžníka: Ladislav
Horváth, nar. 15.11.1977, bytom Šarovce 356,935 52 Šarovce , v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Nitra, sp. zn. 28OdK/90/2021 týmto v súlade s § 32 ods. 7, ods. 19, ods. 21 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to účet vedený v
peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky pod č. účtu
IBAN:

SK51 1111 0000 0013 3733 8001

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

K028041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehla 174, 935 35 Tehla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/92/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/92/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca dlžníka Peter Nagy,
nar. 20.10.1986, bytom Tehla 174, 935 35 Tehla (ďalej len „dlžník“), týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo SLSP, a.s. ako účet č. SK 37 0900 0000 0051 1314
2198. Do poznámky uviesť číslo spisovej značky konkurzu.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
§ 167l ods. (5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5
až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32 ods. (3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
§ 32 ods. (5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky
musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho
práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená
súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil
popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
§ 32 ods. (7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
§ 32 ods. (19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur
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V Nových Zámkoch dňa 08.06.2021

K028042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehla 174, 935 35 Tehla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/92/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/92/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca majetku dlžníka Peter Nagy, nar. 20.10.1986, bytom Tehla 174, 935 35 Tehla,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese L. Kassáka č. 8,
940 01 Nové Zámky a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 h do 15,00 h.
Termín je potrebné dohodnúť
szaboova.spravca@gmail.com.

si

na

tel.č.

0948

097 397,

0915

741 258

alebo

e-mailom:

V Nových Zámkoch dňa 08.06.2021
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K028043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Vladimír Matejov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1472/47, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/214/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/214/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2. kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Mgr. Vladimír Matejov, nar. 12.01.1968, bytom Krušovská 1472/47, 955
01 Topoľčany, spis. zn.: 31OdK/214/2020 vyhlásil 2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej
veci zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2 (zverejnené
v OV č. 98/2021 zo dňa 24.05.2021 pod číslom K024337).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 18.05.2021 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 07.06.2021.
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 FORD FOCUS)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2 je
ukončené.

V Nitre, dňa 08.06.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K028044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Vladimír Matejov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1472/47, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/214/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/214/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Mgr. Vladimír Matejov, nar. 12.01.1968, bytom Krušovská 1472/47, 955 01
Topoľčany, 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 všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2 (zverejnené
v OV č. 45/2021 zo dňa 08.03.2021 pod. č. K011447).
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
2. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo FORD FOCUS;
Typ: DNW/F9DA1/5PFB MY
Druh karosérie: AC kombi;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 2002;
Farba: modrá metalíza svetlá;
VIN: WF0NXXGCDN2J71966;
Palivo: nafta;
EČV: TO277CP;
Stav: pojazdné, najazdených cca. 351 tis. km, STK a EK platné do 15.04.2021, technický stav primeraný veku
a najazdeným km, je nutná výmena predných brzdových kotúčov, doštičiek a rozvodov, nárazník je vpredu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poškodený a vzadu narazený, spodná časť auta koroduje;
Súpisová hodnota majetku: 1.000,- EUR
Pozn.: ku dňu vyhlásenia VPK najazdených cca. 362 tis. km, nutná aj oprava trysiek
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: 31OdK/214/2020 – Ford „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. 31OdK/214/2020 Mgr. Vladimír Matejov – Ford - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 23.06.2021
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.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
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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. 24.06.2021 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 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 08.06.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K028045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaklin Heinz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 671 / 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/64/2021 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/64/2021
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 oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 12.05.2021, sp. zn.:
31OdK64/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 95/2021 dňa 19.05.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka : Heinz Jaklin, nar. 22.10.1963, bytom Sitnianska 671/1, 949 01 Nitra. Dňom nasledujúcim po
zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 20.05.2021 sa považuje konkurz za vyhlásený.
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 na adrese správcu: Mgr. Ing. Michaela
Vadkerti, zn. spr: S 1932, Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky.
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 inštitúcii Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
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formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú
adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; ii. suma pohľadávky s
uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je
odlišný; iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku; iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri
uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje; v. povaha pohľadávky; vi.
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho; vii. skutočnosť, či sa v súvislosti
s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý
majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka
zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo viii. skutočnosť, či sa požaduje
započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného
konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
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.
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.
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.
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.
Notification to foreign creditors
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According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to
inform you that based on the resolution of the District court Nitra from 12th May 2021, file No. 31OdK/64/2021
published in Commercial Journal No. 95/2021 dated 19th May 2021, the bankruptcy has been declared on the
estate of debtor: Heinz Jaklin, born: 22.10.1963, residency at: Sitnianska 671/1, 949 01 Nitra, Slovakia
(hereinafter only debtor). On the day following the publication of the resolution in the Commercial Journal, 20th
May 2021, the bankruptcy is considered declared.
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 Mgr.
Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading lodgement of claims in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below: i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification
number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. the amount of the claim, specifying the principal and,
where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different; iii. if
interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for
which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; iv. if costs incurred in asserting the claim prior
to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs; v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim; vii. whether security in rem or
a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest
being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the
registration number; and viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing
on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of
setoff 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.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim. Application that will not be delivered on time will be considered as claims
in bankruptcy, but the creditors may not exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing
receivable into the list of receivable into the Commercial Journal with a mandatory information such as name of
creditor and the amount claimed. Delivery of application of receivable to the trustee office has the same effects to
the limitation and to the extinction of law as 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. 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.
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
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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 notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th May
2015.
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca/ bankruptcy trustee

K028046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1969
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/270/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/270/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23. 11. 2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Renáta
Balážová, nar. 28. 09. 1969, trvalý pobyt: Nové Zámky, 940 02 Nové Zámky. Súd zároveň ustanovil správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa
27. 11. 2020 v Obchodnom vestníku 229/2020.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Renáta Balážová, nar. 28. 09. 1969, trvalý pobyt: 940 02 Nové
Zámky, sa končí lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 08. 06. 2021
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K028047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Slobodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 73/3, 953 05 Čierne Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1989
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/23/2021 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/23/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
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Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10. 02. 2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lukáš
Slobodník, nar. 08. 08. 1989, bytom: Mlynská 73/3, 953 05 Čierne Kľačany. Súd zároveň ustanovil správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s., značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra. Uznesenie
súdu bolo zverejnené dňa 16. 02. 2021 v Obchodnom vestníku 31/2021.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Lukáš Slobodník, nar. 08. 08. 1989, bytom: Mlynská 73/3, 953 05
Čierne Kľačany, sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 08. 06. 2021
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K028048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Marie
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 590/51, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/95/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/95/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00
hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred dohodnúť
na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813

V Nových Zámkoch dňa 08.06.2021

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K028049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Marie
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 590/51, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
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Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/95/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/95/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

V Nových Zámkoch dňa 08.06.2021

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K028050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 579/36, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1990
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/295/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/295/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka - Marek Lakatoš, nar. 11.07.1990, trvale bytom Roľnícka
579/36, 949 05 Nitra – Dolné Krškany (ďalej len "Dlžník") týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že sa konkurz na
majetok Dlžníka po splnení rozvrhu výťažku končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov
dlžníka.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K028051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 1011 / 31, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/268/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/268/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Tibor Tóth, nar. 24.08.1956, Osloboditeľov 1011/31, 935 41 Tekovské Lužany (ďalej len „Dlžník“) v súlade
s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty Dlžníka o novú súpisovú zložku:
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
1 666,66 €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K028052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vávrová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 491/16, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/261/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/261/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
(zostavený podľa § 167u zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov)
Dlžník:

Emília Vávrová, nar. 29.10.1971, bytom Ľ. Štúra 491/16, 934 01 Levice

Správca:
JUDr. Martina Holečková, správca so sídlom kancelárie Štefánikova 9,
949 01 Nitra zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900
Zn. správcovského spisu:

29OdK/261/2019 S1900

Zn. súdneho spisu:

29OdK/261/2019
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I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 18.12.2019, sp. zn. 29OdK/261/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 249/2019 zo dňa 30.12.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Emília Vávrová, nar.
29.10.1971, bytom Ľ. Štúra 491/16, 934 01 Levice (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení
konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní
od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 167u ods. 2 ZKR: „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne
rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie
každý veriteľ sám.“
Podľa § 167u ods. 3 ZKR: „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa
ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet
súdu, ktorý vyhlásil konkurz.“
Podľa § 167u ods. 4 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol
realizovaný v rozpore s pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou
starostlivosťou.“
Podľa § 167t ods. 1 ZKR: „Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov v tomto poradí:
a)odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b)nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c)náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d)preddavok na trovy znaleckého posudku,
e)úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo
schôdzou veriteľov.“
Podľa § 167t ods. 2 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne,
nehospodárne alebo nedôvodne vynaloženými nákladmi.“
Podľa § 49 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Vyhláška“) : „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná
časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre
tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

A.
Dňa 31.12.2019 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 18.12.2019, sp. zn. 29OdK/261/2019
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v Obchodnom vestníku SR vyhlásený na majetok Dlžníka konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený Správca.
B.
Počas základnej 45 dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka podľa § 167l ods. 3 ZKR,
boli do kancelárie Správcu doručené nasledujúce prihlášky veriteľov Dlžníka.
Veriteľ
Krajský súd v Bratislave
LICITOR Factoring, s.r.o.

Prihlásená výška pohľadávky
87 €
7.320,04 €
150,75 €
350,21 €
45,09 €

Mesto Levice
Slovenská konsolidačná, a.s.

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka boli do kancelárie Správcu
doručené nižšie uvedené prihlášky nezabezpečených veriteľov Dlžníka. Zapísanie prihlásených pohľadávok
veriteľa do zoznamu pohľadávok Správca oznámil zverejnením oznamu o doručení týchto prihlášok v Obchodnom
vestníku.
Prihlásená
pohľadávky

Veriteľ

výška Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zverejnené v OV č.

Debt Collection Services
28.082,97 €
s.r.o.
Prima banka Slovensko,
23,22 €
a.s.

87/2021 zo dňa 07.05.2021
49/2020 zo dňa 11.03.2020

Všetky doručené prihlášky pohľadávok spĺňali základné náležitosti prihlášky v zmysle § 29 ZKR, a preto ich
Správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok. Pre úplnosť Správca dodáva, že žiadna
z prihlásených pohľadávok nebola v zmysle § 167l ods. 5 ZKR popretá iným veriteľom a preto sa všetky
prihlásené pohľadávky v zmysle § 32 ods. 16 ZKR považujú v celom rozsahu za zistené.
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku je celková suma prihlásených a zistených nezabezpečených
pohľadávok v konkurze Dlžníka vo výške 36.059,28 Eur.
C. SÚPIS MAJETKU PODSTÁT A JEHO SPEŇAŽENIE
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri
vykonávaní týchto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie
konkurzu, zoznamu veriteľov, informácií poskytnutých Dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností
poskytnutých tretími osobami. Správca rovnako vykonal aj ďalšie časovo nenáročné šetrenia, ktoré bolo možné
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Zo Správcom vykonaných šetrení, bolo zistené, že Dlžník bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom majetku,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu. Správca následne vyhotovil súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty Dlžníka, ktorej súpis bol tvorený nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 53/2020 zo dňa 17.03.2020.
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Orná pôda

650

Záhrada

317

Zastavané plochy a
1079
nádvoria
Orná pôda

12585

Orná pôda

13718

Trvalý trávny porast 1561

Štát

Obec

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

Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany

Katastrálne
územie
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany

LV č.

Parcelné Spoluvlastnícky
č.
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

2644 1690

1/8

203,- €

678

139

1/8

198,- €

678

142

1/8

809,-€

1278 2246

2/20

3.146,-€

1278 2289

2/20

3.430,-€

1278 2290

2/20

780,- €
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Orná pôda

15502

Trvalý trávny porast 1604
Orná pôda

17023

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Konkurzy a reštrukturalizácie
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany

Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany

Deň vydania: 11.06.2021

1279 2247

1/8

4.844,- €

1279 2291

1/8

1.002,- €

1279 2292

1/8

4.894,- €

Stavba:
Popis

Štát

Obec

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Tekovské
Lužany

Ulica

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Tekovské Lužany 678 142

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisné
č.

1/8

291

Súpisová
hodnota
1,- €

(ďalej len „Nehnuteľnosti“).
Správca pristúpil k speňaženiu Nehnuteľností v súlade s §167p ZKR, a to formou verejného ponukového konania.
Správca v tejto súvislosti zverejnil v Obchodnom vestníku č. 118/2020 zo dňa 22.06.2020 oznámenie o vyhlásení
I. kola verejného ponukového konania, predmetom ktorého boli Nehnuteľnosti. Prvé kolo verejného ponukového
konania bolo neúspešné, Správca preto pristúpil k organizácii II. kola verejného ponukového konania. Správca
v tejto súvislosti zverejnil v Obchodnom vestníku č. 150/2020 zo dňa 05.08.2020 oznámenie o vyhlásení II. kola
verejného ponukového konania, predmetom ktorého boli Nehnuteľnosti. Druhé kolo verejného ponukového
konania bolo rovnako neúspešné. Správca preto následne pristúpil k organizácii III. kola verejného ponukového
konania. Správca v tejto súvislosti zverejnil v Obchodnom vestníku č. 186/2020 zo dňa 28.09.2020 oznámenie
o vyhlásení III. kola verejného ponukového konania, predmetom ktorého boli Nehnuteľnosti. Tretie kolo verejného
ponukového konania bolo úspešné, keď do kancelárie Správcu boli doručené ponuky od záujemcov o kúpu
Nehnuteľností. Správca doručené ponuky vyhodnotil v zmysle § 167p a následne Správca uzatvoril s víťazom
verejného ponukového konania kúpnu zmluvu predmetom ktorej bol odplatný prevod Nehnuteľností. Výťažok
dosiahnutý speňažením Nehnuteľností predstavuje sumu 3.077,- Eur.
Správca pre úplnosť dodáva, že v konkurze Dlžníka žiadna z oprávnených osôb v zmysle § 167r ZKR neuplatnila
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich
všeobecnú podstatu Dlžníka s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé zložky
speňaženého majetku:
Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia:
Opis veci / práva / inej majetkovej hodnoty:
Druh

Výmera
v m2

Orná pôda

650

Záhrada

317

Zastavané plochy
1079
a nádvoria
Orná pôda

12585

Orná pôda

13718

Trvalý
porast
Orná pôda

trávny

1561
15502

Katastrálne
územie
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany

Parcelné Spoluvlastnícky
č.
podiel Dlžníka

Súpisová
hodnota

2644 „C“ KN

1690

1/8

203,- €

678

„C“ KN

139

1/8

198,- €

678

„C“ KN

142

1/8

809,-€

1278 „C“ KN

2246

2/20

3.146,- €

1278 „C“ KN

2289

2/20

3.430,- €

1278 „C“ KN

2290

2/20

780,- €

1279 „C“ KN

2247

1/8

4.844,- €

LV č.

Parcely
registra

Spôsob
speňaženia
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32,35 €
31,56 €
128,93 €
501,39 €
546,65 €
124,31 €
772,- €
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Trvalý
porast

trávny

Orná pôda

1604
17023

Konkurzy a reštrukturalizácie

Tekovské
Lužany
Tekovské
Lužany

Popis

Štát

Obec

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Tekovské
Lužany

Deň vydania: 11.06.2021

1279 „C“ KN

2291

1/8

1.002,- €

1279 „C“ KN

2292

1/8

4.894,- €

Katastrálne
územie
Tekovské
Lužany

LV
č.

Parcelné Spoluvlastnícky
č.
podiel Dlžníka

678 142

1/8

Súpisné Súpisová
č.
hodnota
291

1,- €

Ponukové
konanie
Ponukové
konanie

Spôsob
speňaženia
Ponukové
konanie

159,69 €
779,97 €

Výťažok
0,15 €

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú
podstatu Dlžníka a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty bol dosiahnutý výťažok spolu vo výške
3.077,- Eur.
A. Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR
P.č. Právny dôvod

Veriteľ

Suma
v Eur

Čas
vzniku
2020, 2021

1.

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (§24b písm. e) Vyhl.
Správca
č. 665/2005 Z.z.)

480,- €

2.

odmena Správcu z výťažku

Správca

476,21 €

3.

súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu

Okresný
Nitra

Celkom náklady konkurzu

súd

6,- €

Pôvod priradenia

§167t ods. 1 písm. a)
ZKR
§167t ods. 1 písm. a)
Pri rozvrhu
ZKR
§167t ods. 1 písm. a)
Pri rozvrhu
ZKR

962,21 €

Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce
všeobecnú podstatu vo výške 962,21 Eur.
K výpočtu odmeny Správcu
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky „za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená
ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z výťažku"). Za speňaženie majetku
podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden
správca.“
Podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).“
Podľa § 22 ods. 1 Vyhlášky „Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi
právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 330 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 330 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 6 %,
f) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 33 333 330 eur 1 %.
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V zmysle vyššie uvedeného má Správca nárok na odmenu zo speňažovania majetku podliehajúceho
konkurzu vo výške 476,21 Eur.
K výpočtu súdneho poplatku za konkurzné konanie
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) „Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z
ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.“
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP „základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol“
Podľa § 7a ZoSP „Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé
číslo je
a. menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b. rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli
c. väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“
Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP – Sadzobníka súdnych poplatkov – za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac
3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku , ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty,
pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej
podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu; 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku
z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej
podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu.
S poukazom na citované zákonné znenie Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (3.077,- eur = 3.077,eur) násobenú koeficientom 0,2 % = 6,- EUR (po zaokrúhlení na pol eura nadol).
A. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu
Celková suma nákladov konkurzu zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

3.077,- €
962,21 €
2.114,79 €

A. Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok
Veriteľ

Celková
suma

zistená Podiel na
celkovej
zistených pohľadávok

Debt Collection Services
28.082,97 €
s.r.o.
Krajský súd v Bratislave 87,- €
LICITOR Factoring, s.r.o. 7.320,04 €
150,75 €
Mesto Levice
350,21 €
Prima banka Slovensko,
23,22 €
a.s.
Slovenská konsolidačná,
45,09 €
a.s.
SPOLU
36.059,28 €

sume

v konkurze Suma určená na uspokojenie konečným
rozvrhom

77,88 %

1.647,- €

0,24 %
20,30 %
0,42 %
0,97 %

5,10 €
429,30 €
8,84 €
20,54 €

0,06 %

1,36 €

0,13 %

2,65 €

100 %

2.114,79 €

JUDr. Martina Holečková, správca

K028053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benyovics Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 193, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1963
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/47/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/47/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Róbert Benyovics, nar. 10.12.1963, Mužla 193, 943 52 Mužla, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 10.05.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
35807598 Pribinova 25
Bratislava 811 09 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
701,14 €

JUDr. Martina Holečková, správca

K028054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chľaba 165, 943 65 Chľaba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1978
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/150/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/150/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, ako správca dlžníka (úpadcu): Ladislav
Baran, nar. 27.04.1978, trvale bytom Chľaba 165, 943 65 Chľaba, spisová značka: 23OdK/150/2020 (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), sa konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR). Zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K028055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarina Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná ul. 2435 / 7, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1972
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/248/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/248/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
(zostavený podľa § 167u zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov)
Dlžník:

Roman Šarina, nar. 28.12.1972, bytom Dopravná ul. 2435/7, 934 01 Levice

Správca:
LawService Recovery, k.s., správca so sídlom kancelárie Radlinského 2,
949 01 Nitra zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
Zn. správcovského spisu:

30OdK/248/2019 S1731

Zn. súdneho spisu:

30OdK/248/2019

Dátum vyhotovenia:

08.06.2021

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 12.12.2019, sp. zn. 30OdK/248/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 245/2019 zo dňa 19.12.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Roman Šarina, nar. 28.12.1972,
bytom Dopravná ul. 2435/7, 934 01 Levice (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení
konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní
od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 167u ods. 2 ZKR: „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne
rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie
každý veriteľ sám.“
Podľa § 167u ods. 3 ZKR: „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa
ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet
súdu, ktorý vyhlásil konkurz.“
Podľa § 167u ods. 4 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol
realizovaný v rozpore s pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou
starostlivosťou.“
Podľa § 167t ods. 1 ZKR: „Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov v tomto poradí:
a)odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b)nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
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c)náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d)preddavok na trovy znaleckého posudku,
e)úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo
schôdzou veriteľov.“
Podľa § 167t ods. 2 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne,
nehospodárne alebo nedôvodne vynaloženými nákladmi.“
Podľa § 49 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Vyhláška“) : „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná
časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre
tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

A.
Dňa 20.12.2019 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 12.12.2019, sp. zn. 30OdK/248/2019
v Obchodnom vestníku SR vyhlásený na majetok Dlžníka konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený Správca.
B.
Počas základnej 45 dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka podľa § 167l ods. 3 ZKR,
boli do kancelárie Správcu doručené nasledujúce prihlášky veriteľov Dlžníka.
Veriteľ
R Collectors s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Prihlásená výška pohľadávky
2.133,42 €
7.626,83 €
7.622,73 €
490,02 €

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka boli do kancelárie Správcu
doručené nižšie uvedené prihlášky nezabezpečených veriteľov Dlžníka. Zapísanie prihlásených pohľadávok
veriteľa do zoznamu pohľadávok Správca oznámil zverejnením oznamu o doručení týchto prihlášok v Obchodnom
vestníku.
Prihlásená
pohľadávky
Intrum Slovakia s.r.o. 1.952,33 €
POHOTOVOSŤ,
437,68 €
s.r.o.
Veriteľ

výška Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zverejnené v OV č.
170/2020 zo dňa 03.09.2020
88/2021 zo dňa 10.05.2021

Všetky doručené prihlášky pohľadávok spĺňali základné náležitosti prihlášky v zmysle § 29 ZKR, a preto ich
Správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok. Pre úplnosť Správca dodáva, že žiadna
z prihlásených pohľadávok nebola v zmysle § 167l ods. 5 ZKR popretá iným veriteľom a preto sa všetky
prihlásené pohľadávky v zmysle § 32 ods. 16 ZKR považujú v celom rozsahu za zistené.
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku je celková suma prihlásených a zistených nezabezpečených
pohľadávok v konkurze Dlžníka vo výške 20.263,01 Eur.
C. SÚPIS MAJETKU PODSTÁT A JEHO SPEŇAŽENIE
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri
vykonávaní týchto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie
konkurzu, zoznamu veriteľov, informácií poskytnutých Dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností
poskytnutých tretími osobami. Správca rovnako vykonal aj ďalšie časovo nenáročné šetrenia, ktoré bolo možné
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
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Zo Správcom vykonaných šetrení, bolo zistené, že Dlžník bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom majetku,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu. Správca následne vyhotovil súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty Dlžníka, ktorej súpis bol tvorený nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 120/2020 zo dňa 24.06.2020.
Pozemok:
Druh

Výmera
m2

Orná
pôda

1489

v

Katastrálne
územie

Štát

Obec

Slovenská
republika

Levice Čankov

Č. LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Dlžníka

817

1316

1/1

podiel Súpisová
hodnota
2.978,- €

(ďalej len „Pozemok“)
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z.:
Druh
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

Výmera
v m2
48816
33886
246039
191303
39504
29616
12993

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

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Levice Čankov

963 509

54/11988

220,- €

Levice Čankov

963 510

54/11988

153,- €

Levice Čankov

963 685/1

54/11988

1.108,- €

Levice Čankov

963 777

54/11988

862,- €

Levice Čankov

963 1800/2

54/11988

178,- €

Levice Čankov

963 1802

54/11988

133,- €

Levice Čankov

963 1803

54/11988

59,- €

(ďalej len „Nehnuteľnosti“)
Správca pristúpil k speňaženiu Pozemku v súlade s §167p ZKR, a to formou verejného ponukového konania.
Správca v tejto súvislosti zverejnil v Obchodnom vestníku č. 141/2020 zo dňa 23.07.2020 oznámenie o vyhlásení
1. kola verejného ponukového konania, predmetom ktorého bol Pozemok. Prvé kolo verejného ponukového
konania bolo úspešné, keď do kancelárie Správcu boli doručené ponuky od záujemcov o kúpu Pozemku. Správca
doručené ponuky vyhodnotil v zmysle § 167p a následne Správca uzatvoril s víťazom verejného ponukového
konania kúpnu zmluvu predmetom ktorej bol odplatný prevod Pozemku. Výťažok dosiahnutý speňažením
Pozemku predstavuje sumu 2.300,- Eur.
Správca pristúpil k speňaženiu Nehnuteľností v súlade s §167p ZKR, a to formou verejného ponukového konania.
Správca v tejto súvislosti zverejnil v Obchodnom vestníku č. 141/2020 zo dňa 23.07.2020 oznámenie o vyhlásení
1. kola verejného ponukového konania, predmetom ktorého bola Nehnuteľnosti. Prvé kolo verejného ponukového
konania bolo úspešné, keď do kancelárie Správcu boli doručené ponuky od záujemcov o kúpu Nehnuteľností.
Správca doručené ponuky vyhodnotil v zmysle § 167p a následne Správca uzatvoril s víťazom verejného
ponukového konania kúpnu zmluvu predmetom ktorej bol odplatný prevod Nehnuteľností. Výťažok dosiahnutý
speňažením Nehnuteľností predstavuje sumu 215,- Eur.
Správca pre úplnosť dodáva, že v konkurze Dlžníka žiadna z oprávnených osôb v zmysle § 167r ZKR neuplatnila
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich
všeobecnú podstatu Dlžníka s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé zložky
speňaženého majetku:
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Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia:
Opis veci / práva / inej majetkovej hodnoty:
Druh

Výmera
v m2

Katastrálne
územie

LV
č.

Orná pôda

1489

Čankov

817 1316

1/1

2.978,- €

48816

Čankov

963 509

54/11988

220,- €

33886

Čankov

963 510

54/11988

153,- €

246039

Čankov

963 685/1

54/11988

1.108,- €

191303

Čankov

963 777

54/11988

862,- €

39504

Čankov

963 1800/2

54/11988

178,- €

29616

Čankov

963 1802

54/11988

133,- €

12993

Čankov

963 1803

54/11988

59,- €

Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

Parcelné Spoluvlastnícky
podiel
č.
k pozemkom reg. „C“ KN

Dlžníka Súpisová
hodnota

Spôsob
speňaženia
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie
Ponukové
konanie

Výťažok
2.300,- €
17,43 €
12,12 €
87,81 €
68,31 €
14,11 €
10,54 €
4,68 €

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú
podstatu Dlžníka a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty bol dosiahnutý výťažok spolu vo výške
2.515,- Eur.
A. Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR
P.č. Právny dôvod

Veriteľ

Suma
v Eur

Čas vzniku Pôvod priradenia
2020,2021

1.

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (§24b písm. e) Vyhl.
Správca
č. 665/2005 Z.z.)

576,- €

2.

odmena Správcu z výťažku

Správca

432,06 €

3.

súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu

Okresný
Nitra

Celkom náklady konkurzu

súd

5,- €

§167t ods. 1 písm. a)
ZKR
§167t ods. 1 písm. a)
Pri rozvrhu
ZKR
§167t ods. 1 písm. a)
Pri rozvrhu
ZKR

1.013,06 €

Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce
všeobecnú podstatu vo výške 1.013,06 Eur.
K výpočtu odmeny Správcu
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky „za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená
ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z výťažku"). Za speňaženie majetku
podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden
správca.“
Podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).“
Podľa § 20 ods. 1 Vyhlášky „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového
priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou
majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g)zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.
Podľa § 22 ods. 1 Vyhlášky „Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi
právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 330 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 330 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 6 %,
f) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 33 333 330 eur 1 %.
Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu je platiteľom DPH, preto sa odmena zo speňaženia zvyšuje
o túto daň. V zmysle vyššie uvedeného má Správca nárok na odmenu zo speňažovania majetku
podliehajúceho konkurzu vo výške 432,06 Eur s DPH.
K výpočtu súdneho poplatku za konkurzné konanie
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) „Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z
ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.“
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP „základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol“
Podľa § 7a ZoSP „Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé
číslo je
a. menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b. rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli
c. väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“
Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP – Sadzobníka súdnych poplatkov – za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac
3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku , ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty,
pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej
podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu; 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku
z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej
podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu.
S poukazom na citované zákonné znenie Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (2.515,- eur = 2.515,eur) násobenú koeficientom 0,2 % = 5,- EUR (po zaokrúhlení na pol eura nadol).
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A. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu
Celková suma nákladov konkurzu zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

2.515,- €
1.013,06 €
1.501,94 €

A. Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok
Veriteľ
Intrum Slovakia s.r.o.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
R Collectors s.r.o.
Slovenská
a.s.
SPOLU

sporiteľňa,

Celková
zistená Podiel na celkovej sume v konkurze zistených Suma určená na uspokojenie konečným
suma
pohľadávok
rozvrhom
1.952,33 €
9,63 %
144,72 €
437,68 €
2,16 %
32,44 €
2.133,42 €
10,53 %
158,13 €
7.626,83 €
37,64 %
565,32 €
7.622,73 €
37,62 %
565,01 €
490,02 €

2,42 %

36,32 €

20.263,01 €

100 %

1.501,94 €

LawService Recovery, k.s., správca

K028056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hacaj Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky 0, 940 62 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/74/2021 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/74/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Dlžníka

Vladimír Hacaj, nar. 15.03.1988, bytom Mesto Nové Zámky
správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485
·

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

V Komárne dňa 08.06.2021
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K028057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Dobrovodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 205, 941 03 Úľany nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/78/2021 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/78/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 01.06.2021, spisová značka 31OdK/78/2021-16 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Renáta Dobrovodská, narodená 23.07.1975, bytom Hlavná
205, 941 03 Úľany nad Žitavou, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 109/2021 dňa 08.06.2021 pod číslom K027095
a nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2021.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje,
že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch
od 8:00 hod do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0948 017736.
V Nitre, dňa 08.06.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K028058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Dobrovodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 205, 941 03 Úľany nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/78/2021 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/78/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 01.06.2021, spisová značka 31OdK/78/2021-16 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Renáta Dobrovodská, narodená 23.07.1975, bytom Hlavná
205, 941 03 Úľany nad Žitavou, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 109/2021 dňa 08.06.2021 pod číslom K027095
a nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2021.
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN
SK36 7500 0000 0040 2226 6000, SWIFT: CEKOSKBX vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol 27492021.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
V Nitre, dňa 08.06.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K028059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varmuzek Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Z. Nejedlého 2880 / 71, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/44/2021 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/44/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23OdK/44/2021-20 zo dňa 15.04.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Pavol Varmuzek, nar. 01.09.1967, bytom Ul. Z. Nejedlého 2880/71, 934 01 Levice, podnikajúci pod
obchodným menom: Pavol Varmuzek, s miestom podnikania Ul. Z. Nejedlého 2880/71, 934 01 Levice, IČO:
47 804 441, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.06.2014. Zároveň bola uznesením Okresného
súdu Nitra č. k. 23OdK/44/2021-20 zo dňa 15.04.2021 ustanovená do funkcie správcu majetku dlžníka JUDr.
Ľubomíra Beňová, správca S 1485, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, Komárno (ďalej len „dlžník“).
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Pavol Varmuzek, nar. 01.09.1967, bytom Ul. Z. Nejedlého 2880/71,
934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Varmuzek, s miestom podnikania Ul. Z.
Nejedlého 2880/71, 934 01 Levice, IČO: 47 804 441, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
07.06.2014, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 19.01.2021 a vyjadrenia dlžníka zo dňa 24.05.2021 dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Pavol Varmuzek, nar. 01.09.1967, bytom Ul. Z.
Nejedlého 2880/71, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Varmuzek, s miestom
podnikania Ul. Z. Nejedlého 2880/71, 934 01 Levice, IČO: 47 804 441, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 07.06.2014, 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

212

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

K028060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boldoghy Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/93/2021 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/93/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Erik Štorek, súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Boldoghy, nar. 28.04.1976, trvalý
pobyt 945 01 Komárno, prechodný pobyt Malodunajské nábr. 2937/21 A, 945 01 Komárno, týmto oznamuje,
že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Bezručova 16, Nové Zámky na 2.
poschodí, a to pondelok až štvrtok v pracovnom čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod a v
piatok od 08:00 do 14:00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je potrebné si so správcom vopred dohodnúť
na tel.č. 0950 183 264.

V Nových Zámkoch, dňa 8.6.2021
Mgr. Erik Štorek - správca

K028061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehla 174, 935 35 Tehla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/92/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/92/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec: Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Invitation to lodge a claim for foreign creditors
Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike na prihlásenie pohľadávky v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors who have their domicile or registered seat in other EU member
state than in the Slovak Republic according to the Council Regulation /EÚ/ No. 2015/848 of 20th May 2015 on
insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
úpadcu Peter Nagy, nar. 20.10.1986, bytom Tehla 174, 935 35 Tehla (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/92/2021 zo dňa 31.05. 2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Peter Nagy, date of birth 20ty of october 1986, place of domicil 174 Tehla, 935 35 Tehla ,
(hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Nitra, No.
28OdK/92/2021 dated 31th of may 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
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Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 31.05.2021 zverejnením v OV 107/2021 dňa 04.06.2021 pod
značkou K026498. The bankruptcy was declared on 31st of may 2021 publication in OV 107/2021
(https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) on 4th of juny 2021 brand K026498. V
zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as
declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as
the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 Spisová značka súdneho
spisu: 28OdK/92/2021 S1525 Sídlo správcu: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky. Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra 1 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o
Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Obchodný vestník 107/2021 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania:04.06.2021 BRA). Pohľadávka sa v
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v §
166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné,
vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj
oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený veriteľ je
oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže
bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec.
1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been
applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself
are applied by application form. Wiping which are enforced by execution of injunction or by execution itself are
applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is
not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject
of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's dishonest intention. V
konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ). Anyone who could request to wipe assets off the inventory of
property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of
transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a
reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell
the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are
accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška
sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Zuzana Szabóová, správca, L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days to the address: JUDr. Zuzana Szabóová, with residence at L.Kassáka 8,
940 01 Nové Zámky. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času , kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Registration that not be
delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not excercise the voting rights
and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until the trustee´s notice of
creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZKR). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered
the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
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úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2 BRA). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe neprihliada. Prihláškou je
možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške
rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29
ods. 4 ZKR). The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia. aspx and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). Vydáva Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk Obchodný vestník 107/2021 Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.06.2021).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in
the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR). The claim shall be
alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the
conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference
exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the
sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall
be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA). K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Documents prooving the information provided in the registration form
have to be enclosed to the registration form.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
Republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). Správca
bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného
odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý
o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR). 4 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk Obchodný vestník 107/2021 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania
04.06.2021. The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). The submission, by which the claim was alleged, which will be
alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). Táto výzva sa
vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2015/848 z 20.
mája 2015. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015.
Nové Zámky 08.06.2021
JUDr. Zuzana Szabóová, správca dlžníka

K028062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boldoghy Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno /, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/93/2021 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/93/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka Boldoghy, nar. 28.04.1976, trvalý pobyt 945 01 Komárno, prechodný pobyt
Malodunajské nábr. 2937/21 A, 945 01 Komárno, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) Zák. č. 7/2005 Z. z. v
platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený banka Slovenská
sporiteľňa, a.s., pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Číslo účtu: IBAN SK06 0900 0000 0051 8013 6097

V Nových Zámkoch, dňa 8.6.2021
Mgr. Erik Štorek - správca
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K028063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Gyurisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechový rad č. 677/39, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1953
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/171/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/171/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1765, správca úpadcu: Magdaléna Gyurisová, nar.
28.11.1953, bytom Strekov, Orechový rad č. 677/39 (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1-14 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 115/2020 zo dňa 17.06.2020 pod položkou K047485.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 27OdK/171/2019 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK09 1111 0000 0013 0158 3005 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK09 1111 0000 0013 0158 3005 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenä
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 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 úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmluvy so
správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
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3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s, správca

K028064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Jurčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňovo 35, 946 32 Mudroňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/48/2021 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/48/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Deň vyhotovenia súpisu všeobecnej podstaty: 08.06.2021
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 167h ods. 1 ZKR
číslo
súpisovej
zložky

typ
súpisovej
zložky

1.

nehnuteľná
vec

druh
parcela
výmera štát, obec
pozemku registra
ostatná
plocha

C

19

kat.
územie

č. LV

parc.
č.

SR,
Hurbanovo 3336 2746/5
Hurbanovo

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota
majtetku

pozn.

1/2

190,00 €

na pozemku
je postavená
garáž

2. Iná majetková hodnota: Obchodný podiel vo výške 55 % v spoločnosti Internationál BAU STAV
CONSTRUCT s.r.o., so sídlom: č. 35, 946 32 Mudroňovo, IČO: 45 339 104, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 25870/N, súpisová hodnota: 2.750,00 Eur;
JUDr. Marián Dobiš, správca

K028065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Birkus, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jókaiho 4103/38A, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1963
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/32/2021 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/32/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výsledok ponukového konania
ponukové konanie – zverejnené v OV č. 91/2021 dňa 13.05.2021
Správca konkurznej podstaty konštatoval, že ponukového konania sa zúčastnilo 6 záujemcov, pričom záujemca
ktorý ponúkol najvyššiu cenu, vyhral ponukové konanie.
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Na základe vyššie uvedeného správca verejné ponukové konanie vyhodnotil ako úspešné.

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K028066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konečný Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky -, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1984
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/97/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/97/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Martin Konečný, narodený: 06.11.1984, bytom: 940 02 Nové Zámky, 45 v
zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola prihlásená pohľadávka veriteľa:
8. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, v celkovej sume
31.080,92 EUR;
ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok.
LexCreditor k.s.

K028067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SC-HG spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Turovce 362 / 0, 935 81 Veľké Turovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 644 604
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/5/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/5/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Tatiana Timoranská, so sídlom kanc.: Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, správca úpadcu: SC-HG,s.r.o., so
sídlom Veľké Turovce č. 362, IČO: 44644604 oznamuje, že prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa
13.8.2021 o 09,00 hod. v kancelárii správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR 5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K028068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Pócsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 640/17, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/256/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta@slavkovska.sk, správca dlžníka: Alžbeta Pócsová, nar. 19.6.1959,
bytom Ružová 640/17, 941 23 Andovce, v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/256/2020
(ďalej aj "dlžník") konštatuje, že ukončil druhé kolo dražby v súlade s § 167n ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na predaj nehnuteľného majetku zahrnutého v súpise všeobecnej podstaty
dlžníka. Súpis konkurznej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 8/2021 dňa 14.1.2021.

Predmetom dražby boli nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve dlžníka a to:

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 421
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 869
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Výmera (m2): 25
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Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 870
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
Druh pozemku: záhrada

súpisovej

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 158
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 871
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
Druh pozemku: vinica

súpisovej

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 204
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 872
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
Popis
Obec: Hurbanovo

súpisovej
stavby:

zložky:
rodinný

Štát:
Ulica: -

Stavba
dom
SR

Orientačné
Názov katastrálneho územia: Bohatá

číslo:

Číslo LV: 185
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Súpisné
Parcelné
číslo
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

číslo:
reg.

Deň vydania: 11.06.2021

C:

823
869

Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Miriam Halabuková
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Halabukovej, Vojenská 2455/17, 934 01 Levice
Dátum konania dražby: 4.6.2021
Čas zahájenia dražby: 10.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 9.30 hod. – 10.00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 9.45 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti

Oznámenie o dražbe bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 92/2021 zo dňa 14.5.2021 a vyvesením
oznámenia o druhom kole dražby na úradnej tabuli príslušného obecného úradu v čase od 20.5.2021 do
5.6.2021.

Do určeného termínu, t.j. do 3.6.2021 nebola zložená dražobná zábezpeka od žiadneho záujemcu. Do
dražby sa neprihlásil žiaden záujemca. Dražba bola neúspešná.

V Leviciach dňa 8.6.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K028069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Pócsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 640/17, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/256/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta@slavkovska.sk, správca dlžníka: Alžbeta Pócsová, nar. 19.6.1959,
bytom Ružová 640/17, 941 23 Andovce, v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/256/2020
(ďalej aj "dlžník").

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: druhá opakovaná dražba
Číslo konania: 30OdK/256/2020, spisová značka správcu 30OdK/256/2020 S 1235.

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, ako správca dlžníka: Alžbeta Pócsová, nar. 19.6.1959, bytom Ružová
640/17, 941 23 Andovce, vyhlasuje v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/256/2020 v
súlade s § 167n ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii tretie kolo dražby
nehnuteľného majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty dlžníka (ďalej aj „predmet dražby“). Súpis
konkurznej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 8/2021 dňa 14.1.2021.

Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Miriam Halabuková
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Halabukovej, Vojenská 2455/17, 934 01 Levice
Dátum konania dražby: 25.6.2021
Čas zahájenia dražby: 13.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 12.30 hod. – 13.00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 12.45 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti

Ide o druhú opakovanú dražbu.

Cena predmetu dražby – Nehnuteľnosti boli ohodnotené znaleckým posudkom znalca Ing. Jozef Homola č.
36/2021 zo dňa 13.3.2021, pričom znalec ohodnotil nehnuteľnosti na sumu vo výške 12.900.- eur.

Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve dlžníka a to:

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Výmera (m2): 421
Obec: Hurbanovo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 869
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 25
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 870
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
Druh pozemku: záhrada

súpisovej

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 158
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 871
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
Druh pozemku: vinica

súpisovej

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 204
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 872
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
Popis
Obec: Hurbanovo

súpisovej
stavby:

zložky:
rodinný

Stavba
dom

Štát:
Ulica: -

SR

Orientačné
Názov katastrálneho územia: Bohatá

číslo:

-

Číslo LV: 185
Súpisné
Parcelné
číslo
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

číslo:
reg.

C:

823
869

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta@slavkovska.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Najnižšie podanie: 7.760.- eur.
Minimálne prihodenie: 1.000,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 2.300.- eur
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na účet konkurznej podstaty
dlžníka č. SK71 1111 0000 0016 5329 7002, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA Alžbeta Pócsová dražba Rodinný dom, meno, priezvisko,
resp. obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 24.6.2021.
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr dňa
24.6.2021. Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet konkurznej podstaty dlžníka
vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 24.6.2021.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v
deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená
dražobná zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na účet konkurznej podstaty dlžníka č. SK71 1111 0000 0016 5329 7002, vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby,
ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK Alžbeta
Pócsová dražba Rodinný dom, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby bola na účet konkurznej
podstaty dlžníka pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predchádzajúcej dohode so správcom dňa 21.6.2021 o 13.00 hod. (tel. č: 0911 733 454, e-mail:
henrieta@slavkovska.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v tejto konkurznej veci,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Leviciach dňa 8.6.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K028070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusňáková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 5099/21, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/33/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/33/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ivana Duchoňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Rusňáková, nar. 01.08.1958, trvale bytom
Šoltésovej 5099/21, 940 02 Nové Zámky, vedenej pod sp.zn. 29OdK/33/2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167l
ods.3) zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote na prihlasovanie pohľadávok
(§167l ods. 3) ZoKR bola dňa 28.05.2021 do kancelárie správcu poštou doručená prihláška
nezabezpečených pohľadávok
veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, (konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258
713) so sídlom Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko, IČO: 542 097 902, v počte 1 ks, celkovo vo
výške 1.514,86 Eur.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007

K028071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusňák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky 0, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/34/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/34/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Peter Rusňák, nar.
28.06.1949, bytom Nové Zámky (ďalej ako „úpadca“ alebo "dlžník") preskúmaním pomerov úpadcu v súlade s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 úpadcu podliehajúci konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca úpadcu týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje,
že konkurz vyhlásený na majetok úpadcu sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu zrušuje.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007

K028072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentína Danková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 266, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.8.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/176/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta@slavkovska.sk, správca dlžníka: Valentína Danková, nar. 10.8.1990,
bytom 935 03 Bátovce 266, v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/176/2020 (ďalej aj
"dlžník") konštatuje, že ukončil prvé kolo dražby v súlade s § 167n ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii na predaj nehnuteľného majetku zahrnutého v súpise všeobecnej podstaty dlžníka.
Súpis konkurznej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 179/2020 dňa 17.9.2020.

Predmetom dražby boli nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve dlžníka a to:

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 683
Obec: Bátovce
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bátovce

SR

Číslo LV: 2829
Parcelné číslo reg. C: 463
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2

Typ

súpisovej

zložky:
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Druh pozemku: záhrada
Výmera (m2): 322
Obec: Bátovce
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bátovce

SR

Číslo LV: 2829
Parcelné číslo reg. C: 464
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2

Typ
Popis
Obec: Bátovce

súpisovej
stavby:

zložky:
rodinný

Stavba
dom

Štát:
Ulica: -

SR

Orientačné
Názov katastrálneho územia: Bátovce

číslo:

-

Číslo LV: 2829
Súpisné
Parcelné
číslo
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/2

číslo:
reg.

C:

166
463

Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Miriam Halabuková
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Halabukovej, Vojenská 2455/17, 934 01 Levice
Dátum konania dražby: 21.5.2021
Čas zahájenia dražby: 10.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 9.30 hod. – 10.00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 9.45 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti
Najnižšie podanie: 14.250.- eur.
Minimálne prihodenie: 1.000,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 3.500.- eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o dražbe bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 69/2021 zo dňa 13.4.2021 a vyvesením
oznámenia o prvom kole dražby na úradnej tabuli príslušného obecného úradu v čase od 5.5.2021 do 24.5.2021.

Do určeného termínu, t.j. do 20.5.2021 nebola zložená dražobná zábezpeka od žiadneho záujemcu. Do
dražby sa neprihlásil žiaden záujemca. Dražba bola neúspešná.

V Leviciach dňa 8.6.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K028073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentína Danková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 266, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.8.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/176/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta@slavkovska.sk, správca dlžníka: Valentína Danková, nar. 10.8.1990,
bytom 935 03 Bátovce 266, v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/176/2020 (ďalej aj
"dlžník").

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: druhá dražba
Číslo konania: 23OdK/176/2020, spisová značka správcu 23OdK/176/2020 S 1235.

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, ako správca dlžníka: Valentína Danková, nar. 10.8.1990, bytom 935 03
Bátovce 26, vyhlasuje v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/176/2020 v súlade s § 167n
ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii druhé kolo dražby nehnuteľného
majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty dlžníka (ďalej aj „predmet dražby“). Súpis konkurznej podstaty
bol zverejnený v OV SR č. 179/2020 dňa 17.9.2020.

Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Miriam Halabuková
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Halabukovej, Vojenská 2455/17, 934 01 Levice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum konania dražby: 25.6.2021
Čas zahájenia dražby: 14.30 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 14.00 hod. – 14.30 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 14.15 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti

Ide o druhú dražbu.

Cena predmetu dražby – Nehnuteľnosti boli ohodnotené znaleckým posudkom znalca Ing. Jozef Ďuriš č.
15/2021 zo dňa 6.4.2021, pričom znalec ohodnotil nehnuteľnosti na sumu vo výške 14.250.- eur.

Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve dlžníka a to:

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 683
Obec: Bátovce
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bátovce

SR

Číslo LV: 2829
Parcelné číslo reg. C: 463
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2

Typ
Druh pozemku: záhrada

súpisovej

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 322
Obec: Bátovce
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bátovce

SR

Číslo LV: 2829
Parcelné číslo reg. C: 464
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2
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súpisovej
stavby:

Deň vydania: 11.06.2021

zložky:
rodinný

Stavba
dom

Štát:
Ulica: -

SR

Orientačné
Názov katastrálneho územia: Bátovce

číslo:

-

Číslo LV: 2829
Súpisné
Parcelné
číslo
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/2

číslo:
reg.

C:

166
463

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta@slavkovska.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.

Najnižšie podanie: 11.400.- eur.
Minimálne prihodenie: 1.000,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 3.300.- eur
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na účet konkurznej podstaty
dlžníka č. SK39 1111 0000 0016 3662 9001, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA Valentína Danková dražba Rodinný dom, meno,
priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa
24.6.2021. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr
dňa 24.6.2021. Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet konkurznej podstaty dlžníka
vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 24.6.2021.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v
deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená
dražobná zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na účet konkurznej podstaty dlžníka č. SK39 1111 0000 0016 3662 9001, vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby,
ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK Valentína
Danková dražba Rodinný dom, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby bola na účet konkurznej
podstaty dlžníka pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 15.6.2021 o 13.00 hod. a dňa 21.6.2021 o 11.00 hod.(tel. č: 0911
733 454, e-mail: henrieta@slavkovska.sk).
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Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v tejto konkurznej veci,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.

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

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

V Leviciach dňa 8.6.2021
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Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K028074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmier 406, 013 51 Predmier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/16/2021 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK16/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka č. 1: osobné motorové vozidlo AUDI, A4 Avant, druh AC KOMBI, farba červená, typ
8E/ABBPWF1/-, EVČ BY 070BD, zdvihový objem valcov 1 968 cm3, výkon motora: 103 kW, katalyzátor, druh
paliva NM, VIN: WAUZZZ8E08A048442, dátum prvej evidencie: 24. 02. 2009. Stav tachometra: 263 494 km ku
dňu 04.06.2021,Technický preukaz: PE 514822. Súpisová hodnota: 4 500,00 Eur, podiel 1/1. Dôvod zapísania:
majetok podliehajúci konkurzu § 167j ods. 1) ZKR vlastníctvo dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
V Martine 08. 06. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K028075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALGIS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 744 514
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/30/2011 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/30/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca týmto v zmysle § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že na základe
predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu – súdu došlo k vylúčeniu majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty zverejneného v OV č. 34/2012 zo dňa 17.02.2012, a to:
1. Osobné motorové vozidlo ALFA ROMEO 156, VIN: ZAR93200000047874, EČ: ZA036CV, súpisová
hodnota majetku: 2.400,- Eur;
2. Osobné motorové vozidlo FIAT 169 PANDA, 1,1 VAN, VIN: ZFA16900000268374, EČ: ZA392DN,
súpisová hodnota majetku: 1.500,- Eur;
3. Osobné motorové vozidlo AUDI A6 QUATTRO, VIN: WAUZZZ4AZTN102939, EČ: ZA922DI, súpisová
hodnota majetku: 17.000,- Eur.
JUDr. Martin Kováčik, správca
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K028076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Škubáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/25/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/25/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 7OdK/25/2020 zo dňa 16. 10. 2020, zverejneným dňa 22. 10. 2020
v Obchodnom vestníku č. 204/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ľudmila Škubáková, nar. 07. 03.
1953, trvale bytom Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina a zároveň som bola ustanovená za správcu dlžníka
Ľudmila Škubáková, nar. 07. 03. 1953, trvale bytom Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina, zastúpeného
Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP
v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina.
Správca počas výkonu svojej funkcie vykonal súčinnosť za účelom zistenia majetku Dlžníka, ktorého existenciu
overil aj zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu a z ústneho vyjadrenia
Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 11. 12. 2020, zo zisťovania majetku dlžníka správcom v
zmysle § 166i ZKR. Správca zistil, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podlieha konkurzu v súlade s ust. §
166i ZKR. Správca speňažoval majetok podliehajúci konkurzu v súlade s ust. zákona, ale majetok sa nepodarilo
speňažiť. Po troch neúspešných verejných ponukových konaniach prestal podliehať konkurzu spoluvlastníckehy
podiel na pozemkoch por. č. 1 – 21 k. ú. Bánová, obec Žilina, spísaný v súpise všeobecnej podstaty pod
položkou 1 - 21, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku 247/2020 dňa 23. 12. 2020, K 0951542.
Správca oznámil, že v zmysle § 167q odsek 3 ZKR s odvolaním sa na ust. § 167p odsek 2) zákona č. 7/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov majetok spísaný vo všeobecnej podstate pod súpisovou zložkou poradové číslo 1 –
21 prestáva podliehať konkurzu, čo bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 79/2021 dňa 27. 04. 2021 a zároveň
bola zverejnená ponuka veriteľom prihlásených pohľadávok, ktorí na zverejnenú ponuku nereagovali.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Ľudmila Škubáková, nar. 07.
03. 1953, trvale bytom Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina končí.
V Martine dňa 08. 06. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K028077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klíma Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 3164/20, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1988
Obchodné meno správcu:
VMP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Porubského 2, 811 06 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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Spisová značka správcovského spisu: 7K/3/2021 S2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/3/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VMP recovery, k. s., správca dlžníka: Tomáš Klíma, nar. 06.09.1988, trvale bytom Krásnohorská 3164/20, 851
07 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu
odňatia slobody Hrnčiarovce, týmto v súlade s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje vyhotovený
súpis majetku všeobecnej podstaty.
Hnuteľné veci:
č.
Popis
Približný
Stav
súpis.
rok výroby opotrebovanosti
zložky
Strelná
zbraň
–
pištoľ
samonabíjacia,
značky
CZ
1.
neznámy
neznámy
Strakonice, typ ČZ TT 45, kal: 45
ACP s príslušenstvom

Súpisová
hodnota
EUR
230,-

Deň zapísania
Dôvod
zapísania Podiel
v majetku
do
majetku do súpisu
úpadcu
podstaty
majetok podľa § 67
ods. 1 ZKR zistený
08.06.2021
1/1
v zmysle § 73 až § 75
ZKR

Súpisová hodnota uvedená pri súpisovej zložke je v zmysle § 77 ods. 3 ZKR určená vlastným odhadom správcu.
V Bratislave, dňa 08.06.2021
VMP recovery, k. s., správca

K028078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hones
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 0, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/37/2021 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK37/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Jozef Hones, nar.
18.02.1985, trvale bytom obec Horná Štubňa, 038 46 Horná Štubňa,zastúpeného Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 690/6,
010 01 Žilina, oznamuje konkurzným veriteľom, že do správcovského spisu 1OdK/37/2021 S 1336 je možné
nahliadať v pracovných dňoch v kancelárii správcu, v Martine, Ul. P. Mudroňa 505/5, v čase od 8,00 hodiny do
14,00 hodiny, pričom správca doporučuje dohodnúť termín vopred telefonicky na čísle tel. +421434132965,
+421905348868 alebo mailom: m.ferencikova@ferencikova.online
V Martine dňa 08. 06. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K028079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Fixel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Galandu 4613/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/28/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/28/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: František Fixel, nar. 15.
11. 1962, bytom M. Galandu 4613/8, 036 01 Martin (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, č. k. 7OdK/28/2021 zo dňa 11. 05. 2021 bol vyhlásený konkurz Úpadcu. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17. 05. 2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to
theDirectionoftheEuropeanCouncil
No. 1346/2000
dated 29th
ofMay 2000,
asthebankruptcytrusteeofthedebtor, I am obligated to informyouthatwiththeresolutionoftheDistrictCourt in
Žilina No. 7OdK/28/2021 dated 17th ofMay 2021bankruptcyprocedurewasdeclared on theDebtor – František
Fixel, born 15th. of November 1962, withitsregisteredoffice: M. Galandu 4613/8, 036 01
Martin(hereinafteronlyas „theDebtor”).ThisresolutionoftheDistrictCourt in Žilina waspublished on 17th
ofMay 2021. Thebankruptcyprocedurewasdeclaredasofthisdate.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika a
v jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská
republika, k číslu konania 7OdK/28/2021. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa; meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu; právny dôvod vzniku pohľadávky;
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty; celková suma pohľadávky (rozdelí sa na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku); podpis. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou.

According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and RestructuringAct (hereinafteronlyas „the BRA”)
thecreditorsofthedebtorhave
to
lodgetheirclaims
in
a basictimeperiodof
45
daysbeginningwiththedeclarationofthebankruptcyprocedure in oneoriginal to thebankruptcytrustee to
theaddress: Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika
and in oneoriginal to the Okresný súd Žilina (DistrictCourt Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak
Republic,
to
the
No.
7OdK/28/2021.
Shouldcreditor
serve
theapplication
on
trusteeafterperiodspecifiedherein, theapplicationshallbetakenintoconsideration, suchcreditor, however,
maynotvote
and
exerciseanyotherrightspertaining
to
registeredreceivable.
Theright
to
proportionalsatisfactionofthecreditorshallnotbetouched;
hecanbesatisfiedonlyfromthegainsputintotheschedulefromthegeneralproperty,
whoseaim
to
puttogetherwaspublished
in
theBusinessJournalafterthedeliveryoftheapplication
to
thetrustee.
Theapplicationmustbesubmitted
on
a
pre-printedform
and
mustincludebasicrequirements;
otherwiseitwillnotbetakenintoconsideration. Thebasicrequirementsoftheapplication are: name, surname
and residence or name and seatofthecreditor; name, surname and residence or name and
seatofthebankrupt;
thelegalreasonoftheestablishmentoftheclaim;
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty; totalsumoftheclaim (shallbedivided in theapplication in
theprincipal
and
fixtures,
wherebythefixturesshallbedivided
in
theapplicationaccording
to
thelegalreasonoftheestablishment); signature. Theclaimshallbealleged in Euros. Iftheclaimisnotalleged in
Euros, thesumoftheclaimshallbestated by thetrustee by theconversionaccording to theexchange rate
determined and published on thedayofbankruptcydeclaration by theEuropeanCentral Bank or National
Bank of Slovakia. Iftheclaimisalleged in currency, whosereferenceexchange rate isnotstated or published
by theEuropeanCentral Bank or by theNational Bank of Slovakia, thesumoftheclaimshallbedetermined by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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thetrusteewithprofessionalcare.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Ifitisanassuredclaim, alsothesecurityrightmustbe duly and on timealleged in theapplicationdelivered to
thetrustee in thebasicregistrationperiodwithin 45 daysfromdeclaringthebankruptcy, otherwiseitwilllapse.
Foreachassuredclaimoneapplicationmustbesubmittedwithstatingtheassuredsum, type, order, subject and
legalreasonofestablishmentofthesecurityright.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Alsothefutureclaim
or
claimcanbealleged
by
theapplication,
whoseestablishmentisbound
thefulfilmentofthecondition
(hereinafteronlyas
„conditionalclaim”);
therightsconnected
theconditionalclaimistheconditionalcreditorentitled
to
allegeonlythenasheproves
thetrusteetheestablishmentoftheconditionalclaim
theapplicationofconditionalclaimmustbestatedalsothefact
on
whichbasistheclaimshouldarise
thecondition, fromwhichtheestablishmentoftheclaimdepends.

to
to
to
In
or

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada,
má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,
pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí
až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
In thebankruptcyalsothecreditorallegeshisclaim by theapplication, who has theclaimtowardsother person
asthebankrupt,
ifitisassured
by
thesecurityrightreferring
to
thepropertyofthebankrupt.
Suchcreditorcanbesatisfied in thebankruptcyonlyfromthegainsacquired by encashingtheproperty,
whichensureshisclaim, wherebytherights to voteatthemeetingofthecreditorscanexerciseonly in thatextent,
in whichhisclaimwillbeprobablysatisfiedfromtheproperty, by whichitisassured. Ifsuchcreditordoesnot
register hisassuredclaim in thebasicregistrationperiod, hissecurityrightwillnotbetakenintoconsideration in
thebankruptcy,
buthe
has
therightagainsttheaffectedproperty
to
handing
over
that,
whattheaffectedproperty
in
thisconsequencewasenriched,
wherebysuchrightcanbeallegedagainstaffectedpropertyasclaimagainstproperty,
whichwillbesatisfiedaftersatisfyingallotherclaimsagainstthisproperty.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
To
theclaimshallbeattachedthedocuments,
which
prove
thestatedfacts.
Thecreditor,
whoistheaccountingunit, determines in theapplication a statement, ifheaccountstheclaim in
theaccountancy, in whichextent, or possiblereasons, whyhedoesnotaccountstheclaim in theaccountancy.
To theapplicationofnon-monetaryclaimmustbeattachedan expert report determiningthesumofthenonmonetaryclaim, otherwisetheapplicationwillnotbetakenintoconsideration.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Thecreditor, whodoesnothavetheresidence or seat or affiliationofthecompany in the Slovak republic,
isobliged to determinehisrepresentativewithresidence or seat in the Slovak republicfordelivering and to
announcethedeterminationoftherepresentative to thetrustee, otherwisethedocumentswillbedeliveredonly
by publishingthem in theBusinessJournal.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike.
Thisinformationisdesignedforcreditors,
whoseplaceofresidence
othermemberstatesoftheEuropenUnionthan in the Slovak Republic.
Mgr. Andrea Buricová

or

registeredseatis

in

v Dolnom Kubíne, dňa 08. 06. 2021

K028080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hones
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 0, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/37/2021 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK37/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Jozef Hones, nar. 18.
02. 1985, trvale bytom obec Horná Štubňa, 038 46 Horná Štubňa, zastúpený Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 690/6,
010 01 Žilina, oznamuje konkurzným veriteľom č. k. 1 OdK/37/2021, že preddavok pre popretie pohľadávky
môžu skladať v zmysle ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz Republik and
Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK28 1111 0000 0068 2194 2000, BIC: UNCRSKBX.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 Eur
a najviac 10 000 Eur.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 zákona č. 7/2005 Z. z. ďalej len "ZKR" sa použijú primerane.
Preddavok podľa § 32 odseku 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa § 32 odsekov 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v
rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Martine dňa 08. 06. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca
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K028081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Peter Kaňuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajčianska 5085/8, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 10K/4/2021/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10K/4/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie: Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, oznamuje veriteľom úpadcu: Peter Kaňuch, trvale bytom Rajčianska 5085/8, 821 07 Bratislava –
Vrakuňa, že v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR),
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 16.07.2021 o 10:00 hod. v sídle správcu na: Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, IV. poschodie administratívnej budovy.
Program:
1. Prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle §107a ods. 2 písm. a) ZKR
4. Záver.
Podľa ustanovenia § 107a ods. 2 písm. c/ ZKR pôsobnosť príslušného orgánu vykonáva dočasný správca alebo
ním určená osoba.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov, a doklad totožnosti.
V Ružomberku, dňa 07.06.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K028082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fixel František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Galandu 4613 / 8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/28/2021 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/28/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie
Por.
č.
1.
2.

Typ
Podstata
majetku
Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata
Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota [EUR]

Názov

FORD FOCUS DNW/C9DC1/5DDBMU, čierna
500.00
metalíza, AC kombi, rok výroby: 1999
PEUGEOT PARTNER 5FWJZ//, biela farba, SH na
prepravu osôb na invalidnom vozíku, rok výroby: 500.00
1998

Stav

Spoluvalstnícký
podiel dlžníka

Nepojazdné,
neudržiavané

1/1

Nepojazdné,
neudržiavané

1/1
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V Dolnom Kubíne dňa 08. 06.2021
Mgr. Andrea Buricová, správca

K028083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
4. apríla 79/19, 031 01 Liptovský Mikuláš - Iľanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1977
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Miroslav Mikuláš, nar. 17.12.1977, trvale bytom 4.apríla 79/19, 031 01 Liptovský Mikuláš- Iľanovo
(ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K028084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
4. apríla 79/19, 031 01 Liptovský Mikuláš - Iľanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1977
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
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(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Miroslav Mikuláš, nar.: 17.12.1977, trvale bytom 4.apríla 79/19, 031 01 Liptovský Mikuláš- Iľanovo (ďalej len
„Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 31.05.2021, sp.
zn. 2OdK/39/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 107/2021 dňa 04.06.2021 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730,
02601 Dolný Kubín, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Miroslav Mikuláš, born on 17.12.1977, with permanent address at 4.apríla 79/19, 031 01
Liptovský Mikuláš- Iľanovo (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the
District Court in Žilina of 31.05.2021, ref. No. 2OdK/39/2021 published in the Commercial report No. 107/2021 of
04.06.2021 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at
Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt
(hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
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Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
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Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Dolný Kubín, dňa 08.06.2021
Dolný Kubín, on 08.06.2021
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K028085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
4. apríla 79/19, 031 01 Liptovský Mikuláš - Iľanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1977
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Miroslav Mikuláš, nar. 17.12.1977, trvale bytom 4.apríla 79/19, 031 01 Liptovský Mikuláš- Iľanovo
(ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR
a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a
to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876 4399, GIBASKBX, vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca
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K028086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hatala Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 257/2, 034 05 Ružomberok - Hrboltová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/92/2020 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/92/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu
Štefan Hatala, nar. 31.12.1968, trvale bytom Mlynská 257/2, 034 05 Ružomberok - Hrboltová, do 14.10.2014
podnikajúceho pod obchodným menom Štefan Hatala, s miestom podnikania Mlynská 257/2, 034 05 Ružomberok,
IČO: 40 930 840,v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 1OdK/92/2020 ponúka
v rámci 2. kola verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu zverejnený v súpise podstát Obchodný podiel v spoločnosti H&S Trade, s.r.o, so sídlom Za dráhou 474/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 50 572
741, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka č. 66694/L
za najvyššie ponúknutú cenu:

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAHATALA - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Marian Ďurana, PhD., Sládkovičová 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. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK30
1100 0000 0026 2785 8683 VS922020. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný
deň na predkladanie ponúk;
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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: marian.durana@akza.sk telefonicky
na čísle 0908/529 474.

K028087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valchar Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turie 152, 013 12 Turie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/41/2021 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/41/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu v Žiline, č. k. 10 OdK/41/2021 zo dňa 31.05.2021, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 107/2021 dňa 04.06.2021 bol vyhlásený konkurz na Dlžníka: Michal Valchar, nar. 16.01.1981, trvale
bytom Turie 152, 013 12 Turie. Do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Tatiana Šumichrastová so
sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca – S548.
JUDr. Tatiana Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca Dlžníka: Michal Valchar, nar.
16.01.1981, trvale bytom Turie 152, 013 12 Turie (ďalej len „ Dlžník“) oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodín
v dňoch: pondelok až piatok v čase od 08,00 hod. - 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov
o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese alebo prostredníctvom e mailu:
tsumichrastova@gmail.com.
V Martine dňa 06.06.2021
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K028088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valchar Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turie 152, 013 12 Turie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/41/2021 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/41/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca S 548, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správkyňa Dlžníka:
Michal Valchar, nar. 16.01.1981, trvale bytom Turie 152, 013 12 Turie týmto v súlade s ust. § 32 ods. 21 č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet na ktorý možno skladať
preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
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číslo bankového účtu správcu v tvare IBAN : SK71 0900 0000 0051 6805 5905 vedený v SLSP, a. s.
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 350,00 Eur a najviac 10.000,00 Eur.
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
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Podmienkou
podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné
zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok za účelom
popretia pohľadávky, označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera a číslo konkurzného konania.
V Martine dňa, 06.06.2021
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K028089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská Svinná 62, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/39/2021 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/39/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca dlžníka:
Katarína Košová, nar. 05.08.1981, trvale bytom Lietavská Svinná 62, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať
do správcovského spisu každý pracovný deň od 7:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 13.30 hod. v
kancelárii správcu na adrese: Predmier 50, 023 54 Turzovka. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred
dohodnúť na tel.: 0917 343 714, príp. e-mailom na: sustekova.spravca@gmail.com.

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K028090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská Svinná 62, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
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Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/39/2021 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/39/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Katarína Košová, nar. 05.08.1981, trvale bytom Lietavská Svinná 62, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k.: 9OdK/39/2021 zo dňa 28.05.2021, bol vyhlásený
konkurz Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Katarína Košová, born 05.08.1981, address: Lietavská Svinná 62, 013 11 Lietavská
Svinná - Babkov our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no:
9OdK/39/2021 dated on 28.05.2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 106/2021 zo dňa 03.06.2021.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 106/2021 on
03.06.2021. The bunkruptcy was declared as of this date.

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

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

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
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Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K028091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská Svinná 62, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/39/2021 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/39/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU PRE ÚČELY POPIERANIA POHĽADÁVOK
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca dlžníka:
Katarína Košová, nar. 05.08.1981, trvale bytom Lietavská Svinná 62, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov,
týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre
účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 9OdK/39/2021, ktorým je účet vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0900 0000 0051 6951 0922.

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K028092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošík Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytča 241, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1973
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/294/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/294/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dňa 08.06.2021 aktualizoval súpis všeobecnej podstaty, nakoľko súpisová položka č. 25 bola vyčlenená
na samostatný list vlastníctva č. 1644, k.ú. Hliník nad Váhom, a to nasledovne:
Všeobecná podstata
Súpisová zložka majetku č. 1
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
398
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
662
Parcelné číslo
626/21
spoluvlastnícky
podiel
16/540
dlžníka
hodnota
zapisovaného
5,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Trvalý trávny porast
výmera v m²
677
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
663
Parcelné číslo
916/7
spoluvlastnícky
podiel
12/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu
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Súpisová zložka majetku č. 3
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
20
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
664
Parcelné číslo
626/116
spoluvlastnícky
podiel
9051/310887
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 4
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
1689
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1134
Parcelné číslo
424/3
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
10,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 5
pozemok
druh
Trvalý trávny porast
výmera v m²
1171
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
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číslo listu vlastníctva
1192
Parcelné číslo
890/1
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 6
pozemok
druh
Trvalý trávny porast
výmera v m²
551
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1193
Parcelné číslo
890/3
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 7
pozemok
druh
Lesný pozemok
výmera v m²
1439
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1193
Parcelné číslo
890/101
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
40,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu
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Súpisová zložka majetku č. 8
pozemok
druh
Trvalý trávny porast
výmera v m²
5624
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1210
Parcelné číslo
848/1
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
4,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 9
pozemok
druh
Trvalý trávny porast
výmera v m²
2696
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1210
Parcelné číslo
888/3
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
3,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 10
pozemok
druh
Lesný pozemok
výmera v m²
42
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
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Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1210
Parcelné číslo
888/101
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 11
pozemok
druh
Trvalý trávny porast
výmera v m²
26
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1210
Parcelné číslo
888/303
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 12
pozemok
druh
Lesný pozemok
výmera v m²
1058
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1211
Parcelné číslo
848/2
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
30,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
-
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-

Súpisová zložka majetku č. 13
pozemok
druh
Lesný pozemok
výmera v m²
3747
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1211
Parcelné číslo
849
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
110,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 14
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
18404
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1211
Parcelné číslo
851
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
120,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 15
pozemok
druh
výmera v m²
štát
obec

Orná pôda
4811
Slovenská republika
Bytča
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názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1211
Parcelné číslo
853
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
30,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 16
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
4220
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1211
Parcelné číslo
861
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
30,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 17
pozemok
druh
Trvalý trávny porast
výmera v m²
9632
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1211
Parcelné číslo
876/2
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
7,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
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dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 18
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
3384
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1211
Parcelné číslo
884
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
25,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 19
pozemok
druh
Trvalý trávny porast
výmera v m²
14917
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1211
Parcelné číslo
887
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
10,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 20
pozemok
druh
výmera v m²
štát

Lesný pozemok
9261
Slovenská republika
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obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1211
Parcelné číslo
888/1
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
280,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 21
pozemok
druh
Lesný pozemok
výmera v m²
2691
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1211
Parcelné číslo
888/103
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
80,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 22
pozemok
druh
Lesný pozemok
výmera v m²
165
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1211
Parcelné číslo
888/203
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
5,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
-
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súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 23
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
3336
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1486
Parcelné číslo
424/1
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
20,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 24
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
1649
štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1486
Parcelné číslo
424/2
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
10,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 25
pozemok
druh
výmera v m²

Zastavaná plocha a nádvorie
2760
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štát
Slovenská republika
obec
Bytča
názov
katastrálneho
Hliník nad Váhom
územia
číslo listu vlastníctva
1644
Parcelné číslo
626/22
spoluvlastnícky
podiel
16/1080
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1.200,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K028093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Kafún
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina ,, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/156/2020 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/156/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Skončenie po splnení rozvrhu

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca dlžníka: Alojz Kafún, bytom: Žilina, 010 01 Žilina, dátum narodenia: 09. 04.
1951 (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

konkurz na majetok Dlžníka vedený pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 3OdK/156/2020, sa končí po
splnení konečného rozvrhu výťažku.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca
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K028094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nociar Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 189/40, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/102/2021 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/102/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Tomáš Nociar, nar. 11.06.1993, trvale bytom Zvolenská 189/40, 992 01 Modrý Kameň, oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Budovateľská 12, 962 23
Očová v pracovných dňoch počas úradných hodín od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0907 069 465
e-mail: sniderova.spravca@gmail.com
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca úpadcu

K028095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nociar Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 189/40, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/102/2021 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/102/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová,
správca dlžníka Tomáš Nociar, nar. 11.06.1993, trvale bytom Zvolenská 189/40, 992 01 Modrý Kameň, v zmysle
§ 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK69 0900 0000 0051 5746 6063, vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 45; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca Tomáš Nociar
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K028096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname
správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“) správca úpadcu A-Z
LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034 (ďalej len
„Úpadca“) v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo verejného ponukového
konania na odplatný predaj časti podniku Úpadcu, tvorený najmä nižšie špecifikovaným súborom majetku
Úpadcu, vrátane k tomu sa vzťahujúcich hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania Úpadcu:
(i.)
nehnuteľnosťami vo výlučnom vlastníctve Úpadcu, zapísanými na LV č. 4961, vedeným Okresným
úradom Zvolen, katastrálny odbor pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen, a to:
Stavby:
Druh
Kancelárske priestory

Súpisné číslo
7883

Parcelné číslo
974/3

Súpisová hodnota v EUR
479.550,50 EUR

Pozemky (Parcely registra „C“):
Výmera v m2
1 358 m2
494 m2

Druh
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

Parcelné číslo
974/2
974/3

Súpisová hodnota v EUR
50.775,62 EUR
18.470,66 EUR

(ďalej len „Nehnuteľnosti“),
zapísanými do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: lime finance, a.s., so sídlom
Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159 (ďalej ako „Zabezpečený veriteľ“), ktorej súpis bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 98/2020 zo dňa 25.05.2020 (K040890), a
(ii.)
pohľadávkami vo výlučnom vlastníctve Úpadcu, ktoré sa vzťahujú k danej časti podniku Úpadcu (najmä
neuhradené nájomné) a ktoré sú zapísané do súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorej
súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 248/2020 zo dňa 28.12.2020 (K091885) v spojení so zverejnením
v Obchodnom vestníku č. 109/2021 zo dňa 08.06.2021 (K027287) (ďalej len „Pohľadávky“)
P.č.

7

8

9

10

170

Názov
dlžníka
B.T.
Transport,
s.r.o.
B.T.
Transport,
s.r.o.
B.T.
Transport,
s.r.o.
B.T.
Transport,
s.r.o.
ŠPED

-

Dlžník - ulica, číslo

Dlžník
mesto

Piaristická 6

Trenčín

91101

Piaristická 6

Trenčín

91101

Piaristická 6

Trenčín

91101

Piaristická 6

Trenčín

91101

Moyzesova 7883/39 Zvolen

- Dlžník - Dlžník
PSČ
IČO

96001

- Výška
pohľadávky

Právny
vzniku

dôvod

Pohľadávka
36331171 5 418,00 EUR obchodného
úpadcu
Pohľadávka
36331171 122,40 EUR obchodného
úpadcu
Pohľadávka
36331171 5 418,00 EUR obchodného
úpadcu
Pohľadávka
36331171 5 418,00 EUR obchodného
úpadcu
Pohľadávka
36025216 146,03 EUR obchodného

Súpisová
Faktúra č. Splatnosť hodnota
EUR

z
5
styku 201920578 14.01.2020
EUR

418,00

z
styku 202020007 27.01.2020 61,20 EUR
z
3
styku 202020019 17.02.2020
EUR

720,00

z
3
styku 202020039 16.03.2020
EUR

720,00

z
styku 202020020 17.02.2020 73,02 EUR
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Moyzesova 7883/39 Zvolen

96001

ŠPED
Moyzesova 7883/39 Zvolen
ELIT, s.r.o.

96001

ELIT, s.r.o.

208 B.T.
Transport,
s.r.o.
209 B.T.
Transport,
s.r.o.
210 B.T.
Transport,
s.r.o.
211 B.T.
Transport,
s.r.o.
212 B.T.
Transport,
s.r.o.
243 ŠPED
ELIT, s.r.o.
244 ŠPED
ELIT, s.r.o.
245 ŠPED
ELIT, s.r.o.
246 ŠPED
ELIT, s.r.o.
247 ŠPED
ELIT, s.r.o.
260 ŠPED
ELIT, s.r.o.
280 B.T.
Transport,
s.r.o.
299 B.T.
Transport,
s.r.o.

Deň vydania: 11.06.2021

36025216 146,03 EUR

obchodného styku 202020020 17.02.2020 73,02 EUR
úpadcu
Pohľadávka
z
36025216 146,03 EUR obchodného styku 202020040 16.03.2020 73,02 EUR
úpadcu
36331171 5 418,00 EUR prenájom
202020054 26.06.2020 3
720,00
priestorov 3/2020
EUR

Piaristická 6

Trenčín

91101

Piaristická 6

Trenčín

91101

36331171 5 418,00 EUR prenájom
202020055 26.06.2020 3
priestorov 4/2020
EUR

720,00

Piaristická 6

Trenčín

91101

36331171 5 418,00 EUR prenájom
202020056 26.06.2020 3
priestorov 5/2020
EUR

720,00

Piaristická 6

Trenčín

91101

36331171 5 418,00 EUR prenájom
202020057 26.06.2020 3
priestorov 6/2020
EUR

720,00

Piaristická 6

Trenčín

91101

36331171 5 418,00 EUR prenájom
202020071 27.07.2020 3
priestorov 7/2020
EUR

720,00

- Moyzesova 7883/39 Zvolen

96001

36025216 146,03 EUR

26.06.2020 146,03 EUR

- Moyzesova 7883/39 Zvolen

96001

36025216

26.06.2020 146,03 EUR

- Moyzesova 7883/39 Zvolen

96001

36025216

- Moyzesova 7883/39 Zvolen

96001

36025216

- Moyzesova 7883/39 Zvolen

96001

36025216

- Moyzesova 7883/39 Zvolen

96001

36025216

prenájom
202020050
priestorov 3/2020
146,03 EUR prenájom
202020051
priestorov 4/2020
146,03 EUR prenájom
202020052
priestorov 5/2020
146,03 EUR prenájom
202020053
priestorov 6/2020
146,03 EUR prenájom
202020072
priestorov 7/2020
146,03 EUR prenájom
202020078
priestorov 8/2020
27
090,00 prenájom
2020041
EUR
priestorov 8/2020 12/2020
7 440,00 EUR prenájom
2021004
priestorov
0102/2021

Piaristická 6

Trenčín

91101

36331171

Piaristická 6

Trenčín

91101

36331171

96001

36025216 146,03 EUR

335 ŠPED
- Moyzesova 7883/39 Zvolen
ELIT, s.r.o.

prenájom
2021040
priestorov 12/2021

26.06.2020 146,03 EUR
26.06.2020 146,03 EUR
27.07.2020 146,03 EUR
26.08.2020 146,03 EUR
31.12.2020 18
EUR

600,00

28.02.2021 7 440,00
EUR

03.05.2021 146,35 EUR

(iii.)
zmluvnými vzťahmi vzťahujúcimi sa k danej časti podniku Úpadcu, ktorými sa rozumie „Zmluva o nájme
a podnájme nebytových priestorov“ zo dňa 01.02.2008 v zmysle jej neskorších dodatkov, uzatvorená medzi
Úpadcom ako prenajímateľom a spoločnosťou B.T. TRANSPORT s.r.o., so sídlom Piaristická 6, 911 01 Trenčín,
IČO: 36 331 171 ako nájomcom, predmetom ktorej je nájom časti Nehnuteľností.
(vyššie uvedená časť podniku Úpadcu ďalej len „Časť podniku úpadcu“).
Časť podniku úpadcu budú v čase uzatvorenia zmluvy o predaji Časti podniku úpadcu tvoriť všetky veci, práva a
iné majetkové hodnoty, ktoré k danému času budú patriť Úpadcovi a budú slúžiť na prevádzkovanie Časti podniku
úpadcu alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.
Správca po vyhlásení konkurzu na majetok Úpadcu nepokračoval v prevádzkovaní Časti podniku úpadcu.
Podľa § 92 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zo záväzkov súvisiacich s podnikom úpadcu na kupujúceho
prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti prevádzkovaním úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu, a
nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedených v zmluve. Na zmluvu, ktorou správca speňaží
úpadcov podnik, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. Na speňaženie časti úpadcovho podniku
sa toto ustanovenie použije primerane.
Jednotlivé súpisové zložky majetku tvoriace Časť podniku úpadcu predstavujú funkčný a ucelený majetok, ktorý
sa nachádza na adrese: Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen.
Časť podniku úpadcu sa predáva v stave v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za vady jednotlivých vecí,
ktoré patria k Časti podniku úpadcu a ktoré môžu byť spôsobené užívaním a opotrebovaním. Správca upozorňuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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záujemcov, že vo vzťahu k Pohľadávkam nezodpovedá záujemcovi (postupníkovi) ak:
a. sa postupník nestane namiesto Úpadcu veriteľom Pohľadávok,
b. dlžník splnil úpadcovi záväzok skôr, než bude povinný ho splniť záujemcovi (postupníkovi),
c. postúpené Pohľadávky, alebo ich časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči úpadcovi.
Vo vzťahu k Pohľadávkam Správca uvádza, že spoločnosť B.T. Transport, s.r.o. je v reštrukturalizácii. Časť
Pohľadávok bola preto Správcom prihlásená do reštrukturalizácie spoločnosti B.T. Transport, s.r.o., pričom tieto
boli správcom dlžníka B.T. Transport, s.r.o. čiastočne popreté a Správca následne podal voči dlžníkovi B.T.
Transport, s.r.o. žalobu o určenie popretých pohľadávok.
Vo vzťahu k uvedenej Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov Správca uvádza, že táto je uzatvorená
na dobu určitú do 31.07.2021.
Termín obhliadky, ako aj bližšie informácie k ponúkanej Časti podniku úpadcu, je možné dohodnúť telefonicky na:
+421 45 5240 200 alebo e-mailom na: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie Správcu: Stráž 223, 960 01 Zvolen s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – A-Z LOKOMAT, S.R.O.
“V KONKURZE“ – ČASŤ PODNIKU ÚPADCU - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR,
pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod. Na účely tohto verejného ponukového konania sa za
deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň nasledujúci po faktickom zverejnení tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca takéto
ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude prihliadať. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže na Časť podniku úpadcu predložiť len jednu ponuku, pričom
na neskoršie podané ponuky nebude Správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre
záujemcu záväzná, a to až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkom ponukového konania
Správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením zmluvy o predaji Časti podniku úpadcu so Správcom.
Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení
na adresu kancelárie Správcu: Stráž 223, 960 01 Zvolen a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK59 0900 0000 0051 7344 4665, BIC: GIBASKBX,
zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 100.000,- EUR. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v
poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka časť podniku úpadcu“. Zábezpeka musí byť
pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka
v tejto lehote nebude pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzické osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo,
IČO, DIČ, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
b. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, pri fyzických osobách podnikateľoch originál alebo
úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu zo živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne
overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie o tom, že na majetok záujemcu nebolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné
konanie / vyhlásený konkurz / povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, záujemca nie je v likvidácii a voči
záujemcovi nie je začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpisov a ani obdobné vykonávacie konanie,
e. čestné vyhlásenie, že záujemca neodvolateľne súhlasí so všetkými podmienkami tohto verejného
ponukového konania,
f. označenie Časti podniku úpadcu,
g. nasledovný písomný návrh dohody o zmluvnej pokute, ktorý Správca pri otváraní ponúk záujemcov
písomne akceptuje:
„(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude Správcom vyhodnotená ako
víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote a za podmienok podľa
oznámenia v obchodnom vestníku so Správcom neuzavrie zmluvu o predaji Časti podniku úpadcu alebo v lehote
podľa verejného ponukového konania neuhradí zálohu (doplatok) na celú kúpnu cenu za Časť podniku úpadcu,
čím poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške ním zloženej
zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude Správcom započítaná so zloženou zábezpekou.“
Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
h. návrh kúpnej ceny za Časť podniku úpadcu v EUR bez DPH (predaj časti podniku sa za podmienok podľa
§ 10 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nepovažuje
za dodanie tovaru alebo služby; pre odstránenie pochybností, predaj podniku nie je predmetom DPH),
i. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
j. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania,
k. číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
l. ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
m. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
n. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady, ako aj ponuka
záujemcu, úradne preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom
jazyku).
Všetky náklady súvisiace s účasťou záujemcu v tomto verejnom ponukovom konaní znáša záujemca.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk (najneskôr v lehote troch
pracovných dní) v kancelárii Správcu o čom Správca spíše zápisnicu, ktorú zašle príslušnému orgánu. Víťazom
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky vyššie uvedené podmienky a zároveň ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu za Časť podniku úpadcu. Časť podniku úpadcu sa predáva ako celok, pričom kritériom
pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za Časť podniku úpadcu. Minimálna ponuka
záujemcu za Časť podniku úpadcu bola stanovená vo výške 420.000,- EUR bez DPH. Na ponuky záujemcov,
ktoré nebudú minimálne v stanovenej výške sa nebude pri vyhodnotení ponukového konania prihliadať. Správca
ako aj príslušný orgán je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca je oprávnený
kedykoľvek zrušiť toto verejné ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí zmluvu
o predaji Časti podniku úpadcu, ktorou prevedie na kupujúceho všetky veci, práva a iné majetkové
hodnoty patriace k Časti podniku úpadcu, s víťazom verejného ponukového konania, ktorého ponuku
súčasne odsúhlasí Správca aj príslušný orgán. Návrh zmluvy o predaji Časti podniku úpadcu bude víťazovi
verejného ponukového konania Správcom zaslaný v lehote do 20 dní od odsúhlasenia víťaznej ponuky Správcom
aj príslušným orgánom. Víťaz verejného ponukového konania nie je bez predchádzajúceho súhlasu Správcu
oprávnený meniť ani dopĺňať Správcom zaslaný návrh zmluvy o predaji Časti podniku úpadcu. Víťaz verejného
ponukového konania je povinný uzatvoriť zmluvu o predaji Časti podniku úpadcu, t.j. doručiť Správcovi ním
podpísané 2 rovnopisy zmluvy o predaji Časti podniku úpadcu s úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej
konať v mene kupujúceho v lehote 10 dní od doručenia návrhu zmluvy o predaji Časti podniku úpadcu, ak sa
víťaz verejného ponukového konania nedohodne so Správcom na inej lehote. Víťaz verejného ponukového
konania musí pred uzatvorením zmluvy o predaji Časti podniku úpadcu uhradiť v lehote 10 dní od doručenia
výzvy Správcu v prospech konkurzného účtu zálohu (doplatok) na celú kúpnu cenu za Časť podniku úpadcu,
ktorá bude k momentu uzatvorenia zmluvy o predaji Časti podniku úpadcu započítaná na úhradu kúpnej ceny za
Časť podniku úpadcu. Na zmluvu o predaji Časti podniku úpadcu sa budú primerane vzťahovať ust. § 476 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od odsúhlasenia víťaznej ponuky Správcom aj
príslušným orgánom, eventuálne odmietnutia všetkých ponúk záujemcov zo strany príslušného orgánu.
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Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s.
správca úpadcu
A-Z LOKOMAT s.r.o. „v konkurze“

K028097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peukerová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 15, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1959
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1234/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1234/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Libuša Peukerová, sp.
zn. 2OdK/1234/2018:
LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Libuša Peukerová, nar. 22. 06. 1959, trvale bytom Radvanská 15,
974 01 Banská Bystrica, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje III. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený́ v súpise všeobecnej podstaty, a to:
Súpis všeobecnej podstaty 2OdK/1234/2018, Libuša Peukerová
dôvod
deň zapísania a
hodnota v
zapísania do zaradenia
do popis
EUR
súpisu
súpisu
Obchodný podiel predstavujúci vklad jediného spoločníka vo výške
hmuteľná vec- §38
6640,- EUR do spoločnosti MICHELLE bella mode s.r.o., IČO: 36 802
písm. h) vyhlášky VP úpadcu
09.03.2021
476, so sídlom Radvanská cesta 508/15, 974 05 Banská Bystrica, 6640,č. 665/2005 Z. z.
zápis v OR vedenom Okresný súdom Banská Bystric, odd. Sro, vložka
č. 13322/S

súp.č. druh zložky

1

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: LEGAL RECOVERY, k. s., Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie – 2OdK/1234/2018,– NEOTVÁRAŤ“. Na
návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí
obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu (ktorá nesmie byť nižšia ako
70% súpisovej hodnoty majetku) v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. . IBAN:
SK5711000000002928901286, vedený́ v Tatra banka, a.s. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť
zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Prevzatie veci je povinný́ zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý́ písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 15. prac. dní od
otvorenia obálok.
5. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u Dlžníka po dohode so správcom na tel. č.:
02/20709651 od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní.
6. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie písomných ponúk.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude
vrátená zložená záloha.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní. V prípade zrealizovania tohto práva oprávnenou osobou záloha na kúpnu cenu sa úspešnému účastníkovi
vráti do 10 pracovných dní od jeho zrealizovania oprávnenou osobou, a to na účet z ktorého bola správcovi
poukázaná, resp. ktorý tento účastník správcovi písomne oznámi .
9. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Úspešný záujemca je povinný
predložiť správcovi dokumentáciu k prevodu majetku.
10. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu hnuteľných vecí
resp. zrušiť ponukové konanie.

V Banskej Bystrici, dňa 10.06.2021

LEGAL RECOVERY,k.s.
Správca zn. 1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K028098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košík Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Páleničné 812 / 17, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/118/2021 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/118/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Stanislav Košík, nar. 04.06.1958, bytom Páleničné 812/17, 976 52
Čierny Balog, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Košík, Páleničné 812/17, 976 52 Čierny Balog, IČO:
32 227 779 oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1. posch., a to počas stránkových hodín
v pondelok až piatok 8,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 15,00 hod.. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na
nahliadanie do spisu je potrebné vopred písomne oznámiť na e-mail adrese: akvavrekova@gmail.com
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K028099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košík Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Páleničné 812 / 17, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/118/2021 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/118/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie správcu o bankovom účte, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí pohľadávky.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Stanislav Košík, nar. 04.06.1958, bytom Páleničné 812/17, 976 52
Čierny Balog, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Košík, Páleničné 812/17, 976 52 Čierny Balog, IČO:
32 227 779, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 5OdK/118/2021, že kauciu pri popretí pohľadávky
iných veriteľov je možné zložiť na bankový účet vedený v Tatrabanka, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN:
SK44 1100 0000 0029 4108 0937, pričom variabilným symbolom bude číslo popretej pohľadávky
v zozname.
Zoznam pohľadávok bude veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu treba dohodnúť
vopred na e-mail adrese správcu: akvavrekova@gmail.com.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok a zároveň ak bude v tej istej lehote na vyššie uvedený účet zložený preddavok
na trovy konania, pričom 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.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K028100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Roberta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1095/22, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1967
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/104/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/104/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Roberta Balogová, nar. 11.10.1967, trvale bytom Obrancov mieru
1095/22, 986 01 Fiľakovo, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 5OdK/104/2021, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť
emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K028101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Máteová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodejov 225, 980 31 Hodejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/103/2021 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/103/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/103/2021, zo dňa 25.05.2021 (zverejnenie v OV
105/2021), bol na majetok Nataša Mátéová, nar. 25.11.1969, trvale bytom Hodejov 225, 980 31 Hodejov,
vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Peter Škrabák, so sídlom
kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica. Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom
konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, a tov pracovných dňoch v čase od 08:00 do 12.00
hod. a od 14:00 do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese, e-mailom na: peter@skrabak.skalebo telefonicky na tel. č.0917 320 902.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K028102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Roberta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1095/22, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1967
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/104/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/104/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Roberta Balogová, nar. 11.10.1967, trvale bytom Obrancov mieru
1095/22, 986 01 Fiľakovo, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp.zn. 5OdK/104/2021, týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Tatra banka, a.s., IBAN:
SK5711000000002928901286. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K028103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Máteová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodejov 225, 980 31 Hodejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/103/2021 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/103/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu Nataša
Mátéová, nar. 25.11.1969, trvale bytom Hodejov 225, 980 31 Hodejov, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý 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
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK37 1111 0000 0011
2215 5005. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia min. 350,- EUR v zákonnej výške 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.

K028104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Rusnáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra nad Ipľom 47, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
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Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/88/2021 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/88/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/88/2021, zo dňa 23.04.2021(zverejnenie v OV
83/2021), bol na majetok Monika Rusnáková, nar. 06.06.1975, trvalebytom 47 Nitra nad Ipľom, 985 57 Holiša,
prechodne bytom Ulica továrenská 7/317, 984 31 Lučenec, podnikajúci podobchodným menom: Monika
Rusnáková, 47 Nitra nad Ipľom, 985 57 Holiša, IČO: 32627769, vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený správca JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica. Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, a tov pracovných dňoch v čase od 08:00 do 12.00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadanie
do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na: peter@skrabak.skalebo telefonicky
na tel. č.0917 320 902.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K028105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Roberta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1095/22, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1967
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/104/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/104/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Roberta Balogová, nar.
11.10.1967, trvale bytom Obrancov mieru 1095/22, 986 01 Fiľakovo, ktorého právne zastupuje Centrum
právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota,
so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Banska Bystrica, č. k. 5OdK/104/2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 109/2021 zo dňa
08.06.2021 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Roberta Balogová, nar. 11.10.1967, trvale bytom Obrancov mieru 1095/22, 986 01
Fiľakovo, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota,
hereby I inform you, that District Court in Banska Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and
appointed me as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 5OdK/104/2021 and published in the Commercial
bulletin No. 109/2021 dated 08.06.2021.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 08.06.2021.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 08.06.2021. 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: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica , 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
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vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške (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: : Horna 13, 974 01 Banská Bystrica, 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 fill 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 insolvenčného 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.

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

275

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

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
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 cerditor 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. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee
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K028106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Rusnáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra nad Ipľom 47, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/88/2021 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/88/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu Monika
Rusnáková, nar. 06.06.1975, trvale bytom 47 Nitra nad Ipľom, 985 57 Holiša, prechodne bytom Ulica továrenská
7/317, 984 31 Lučenec, podnikajúci pod obchodným menom: Monika Rusnáková, 47 Nitra nad Ipľom, 985 57
Holiša, IČO: 32627769, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý 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
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK37 1111 0000 0011
2215 5005. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia min. 350,- EUR v zákonnej výške 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.

K028107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Siman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 6027 / 12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/47/2021 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/47/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, správca majetku dlžníka Peter Siman,
nar. 07. 01. 1978, trvale bytom Kalinčiakova 6027/12, 974 05 Banská Bystrica, obchodné meno - Peter Siman DISIM, s miestom podnikania Kalinčiakova 12, 974 05 Banská Bystrica, IČO - 37068288(ďalej len „Dlžník“)
oznamuje v súlade s § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., že na základe
zistení správcu vykonaných podľa § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., Dlžník
nemá žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., na základe čoho sa konkurz končí. Zverejnením
tohto oznámenia podľa § 199 odsek 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., sa zrušuje
konkurz vedený na majetok dlžníka Peter Siman, nar. 07. 01. 1978, trvale bytom Kalinčiakova 6027/12, 974 05
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Banská Bystrica, obchodné meno - Peter Siman - DISIM, s miestom podnikania Kalinčiakova 12, 974 05 Banská
Bystrica, IČO - 37068288na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn. 2OdK/47/2021.
Poučenie: Podľa § 167v odsek 4 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. 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.
JUDr. Peter Škrabák
správca

K028108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Didi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechleby 27, 962 66 Sebechleby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2021 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNAM O MOŽNOSTI NAHLIADNÚŤ DO SPISU
v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Viliam Didi, nar. 11.02.1982, trvale bytom Sebechleby 27, 962 66 Sebechleby, predtým podnikajúci
pod obchodným menom Viliam Didi, s miestom podnikania Sebechleby 27, 962 66 Sebechleby, IČO:
43 231 535 (ďalej len „dlžník“), oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu 5OdK/113/2021 S 1540 v kancelárii správcu na adrese: J.
Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica.
Nahliadanie do správcovského spisu 5OdK/113/2021 S 1540 je zabezpečované správcom konkurznej podstaty
vyššie uvedeného dlžníka každý pracovný deň v čase od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kancelárii
správcu.
Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť si vopred telefonicky na tel. čísle: 048/472 42 22, resp. emailom na
adrese: office@akpp.sk
V Banskej Bystrici, dňa 08.06.2021
JUDr. Marián Pataj, správca

K028109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Didi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechleby 27, 962 66 s
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2021 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2021
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca
vyššieoznačeného úpadcu, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 28.05.2021, sp.
zn. 5OdK/113/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, announce you, that bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate by Order of
the District Court Banská Bystrica, proc. No: 5OdK/113/2021, dated on 28.05.2021.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 109/2021, dňa
08.06.2021. Dňom 09.06.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This Order of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 109/2021, on
08.06.2021. The bankruptcy was declared on 09.06.2021.
V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR"), veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor are allowed to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Marián Pataj, seateded J.
Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic. In case registrations are not delivered on time, these will be
considered as claims included in bankruptcy, but the creditors will not be allowed to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. A secured creditor of a home loan is entitled to lodge the claim only if
the loan for housing is already payable in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank was
already lodged. Creditor´s claim arising in the future or depending on the fulfillment of certain conditions, or
creditor´s claim applying against another person as a debtor, and at the same time claims secured by security
right applicable to the estate of debtor, are allowed to be lodged in the same way. The registration has to be filled
in a particular registration form and has to contain the requirements stated by the law, otherwise these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky, celková suma pohľadávky a podpis. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The basic elements of registration is the information about the name, surname and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim, total amount of claim and
signature of the registration. Claims depending on the fulfillment of certain conditions have to contain the basis on
which the claim shall arise or the condition on which the claim is dependent.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
If application of claims doesn´t fulfill the requirements stated by the law or is not signed or dated, these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings. The trustee or the court is not obliged to ask creditor for
amending or repairing the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest. Interests shall be
distributed in accordance with the legal cause. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is
not logged in the euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee 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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated and the trustee in writing about the stated
representative notified, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form delivered to trustee or District court can not be corrected or changed.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is dedicated to foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the Debtor
business documentation.
JUDr. Marián Pataj, správca

K028110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Didi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
s 27, 962 66 Sebechleby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2021 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU PRE POTREBY POPIERANIA POHĽADÁVOK
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v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ustanovením
§ 32 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Viliam Didi, nar. 11.02.1982, trvale bytom Sebechleby 27, 962 66 Sebechleby, predtým podnikajúci
pod obchodným menom Viliam Didi, s miestom podnikania Sebechleby 27, 962 66 Sebechleby, IČO:
43 231 535 Málinec, sp. zn. 5OdK/113/2021, v zmysle ustanovenia §167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 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“) oznamuje účastníkom konkurzného konania, že popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, ak:
a)

bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s. bol zložený
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn. 5OdK/113/2021 – kaucia na
popieranie.
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;
preddavok slúži na úhradu trov konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR platí, 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.“
V Banskej Bystrici, dňa 08.06.2021
JUDr. Marián Pataj, správca

K028111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca
úpadcu Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 27.05.2021 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

Ulica

Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská
a.s.
cesta

Číslo Obec
14

PSČ

IČO

Bratislava 841 04 35 919 001

Štát

Prihlásená
suma

Slovenská
republika

416,67 EUR

suma
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Bratislava 841 04 35 919 001
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Slovenská
republika

387,20 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K028112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valach Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malachitová 5739 /13, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1963
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2016 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930,
číslo

zabezpečenej

pohľadávky

v zozname

pohľadávok:

2T,

3T

Pozemky parcely registra „C“

Druh

Výmer Štá
Obec
a v m2 t

Deň
Súpisov zapísani
Katastrál
Čísl Parceln á
a
ne
o LV é číslo hodnot majetku
územie
a
do
súpisu

Dôvod
Označenie
Zabezpeče
zapísania tretej
ný veriteľ,
Opis
súpisovej osoby,
číslo
Opis
a výška
zložky
ktorej
zabezpečen
zabezpečovacie zabezpečen
majetku
majetok
ej
ho práva
ej
tretej
zabezpeču
pohľadávky
pohľadávky
osoby do je záväzok
v zozname
súpisu
Úpadcu
pohľadávok
1/Pohľadávk
a zo zmluvy
o účelovom
splátkovom
úvere
č.
5115011103
zabezpečen
om záložným
právom
k nehnuteľno
sti zo dňa
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
520.736,Záložné právo,
EUR.
Ku
ktoré vzniklo na
dňu
základe zmluvy
vyhlásenia
o záložnom
konkurzu
Nesplnenie
práve zo dňa
veriteľ
výzvy
30.04.2015
eviduje
správcu
k úveru
č.
pohľadávku Tatra banka,
podľa § 79
5115011103
a
z predmetné a.s.,
ods. 1 ZKR
úveru č.
ho úveru vo Hodžovo
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ho úveru vo Hodžovo
na
5415005128,
Bc. Alena
výške
: námestie 3,
zaplatenie
vklad záložného
Valachová,
341.007,91 811
06
sumy
práva povolený
nar.
EUR.
Bratislava,
rovnajúcej
Okresným
17.12.1962
IČO: 00 686
08.06.20 sa
úradom Banská
4.960,,
trvale
2/
930,
21
prihlásenej
Bystrica,
EUR
bytom
Pohľadávka číslo
sume
katastrálny
Plaviarska
zo
zmluvy zabezpečen
zabezpečen
odbor, zo dňa
133/34,
o bezúčelovo ej
ej
02.06.2015
976
64
m
pohľadávky
pohľadávky
s nástupom
Bacúch
splátkovom v zozname
, do ktorej
právnych
úvere
č. pohľadávok:
je
účinkov vkladu
5415005128 2T, 3T
zabezpečen
dňa 02.06.2015,
zabezpečen
á
týmto
vklad pod Vom záložným
majetkom
2460/2015 na LV
právom
tretej osoby
č. 4411, LV č.
k nehnuteľno
5651, LV č. 2889
sti zo dňa
a LV č. 3059.
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
348.859,EUR.
Ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
veriteľ
eviduje
pohľadávku
z predmetné
ho úveru vo
výške
:
229.680,68
EUR.

Nesplnenie
výzvy
správcu
podľa § 79

1/Pohľadávk
a zo zmluvy
o účelovom
splátkovom
úvere
č.
5115011103
zabezpečen
om záložným
právom
k nehnuteľno
sti zo dňa
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
520.736,Záložné právo, EUR.
Ku
ktoré vzniklo na dňu
základe zmluvy vyhlásenia
o záložnom
konkurzu
práve zo dňa veriteľ
30.04.2015
eviduje
k úveru
č. pohľadávku Tatra banka,
5115011103
a z predmetné a.s.,
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5115011103
a z predmetné a.s.,
ods. 1 ZKR
úveru č.
ho úveru vo Hodžovo
na
Bc. Alena 5415005128,
výške
: námestie 3,
zaplatenie
Valachová, vklad záložného 341.007,91 811
06
sumy
nar.
práva povolený EUR.
Bratislava,
rovnajúcej
17.12.1962 Okresným
IČO: 00 686
08.06.20 sa
441
96.100,,
trvale úradom Banská 2/
930,
3671/16
21
prihlásenej
1
EUR
bytom
Bystrica,
Pohľadávka číslo
sume
Plaviarska katastrálny
zo
zmluvy zabezpečen
zabezpečen
133/34,
odbor, zo dňa o bezúčelovo ej
ej
976
64 02.06.2015
m
pohľadávky
pohľadávky
Bacúch
s nástupom
splátkovom v zozname
, do ktorej
právnych
úvere
č. pohľadávok:
je
účinkov vkladu 5415005128 2T, 3T
zabezpečen
dňa 02.06.2015, zabezpečen
á
týmto
vklad pod V- om záložným
majetkom
2460/2015 na LV právom
tretej osoby
č. 4411, LV č. k nehnuteľno
5651, LV č. 2889 sti zo dňa
a LV č. 3059.
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
348.859,EUR.
Ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
veriteľ
eviduje
pohľadávku
z predmetné
ho úveru vo
výške
:
229.680,68
EUR.

Nesplnenie
výzvy
správcu

1/Pohľadávk
a zo zmluvy
o účelovom
splátkovom
úvere
č.
5115011103
zabezpečen
om záložným
právom
k nehnuteľno
sti zo dňa
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
520.736,Záložné právo, EUR.
Ku
ktoré vzniklo na dňu
základe zmluvy vyhlásenia
o záložnom
konkurzu
práve zo dňa veriteľ
30.04.2015
eviduje
k úveru
č. pohľadávku Tatra banka,
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k úveru
č. pohľadávku Tatra banka,
podľa § 79
5115011103
a z predmetné a.s.,
ods. 1 ZKR
úveru č.
ho úveru vo Hodžovo
na
Bc. Alena 5415005128,
výške
: námestie 3,
zaplatenie
Valachová, vklad záložného 341.007,91 811
06
sumy
nar.
práva povolený EUR.
Bratislava,
rovnajúcej
17.12.1962 Okresným
IČO: 00 686
sa
441
10.200, 08.06.20
,
trvale úradom Banská 2/
930,
3671/55
prihlásenej
1
EUR
21
bytom
Bystrica,
Pohľadávka číslo
sume
Plaviarska katastrálny
zo
zmluvy zabezpečen
zabezpečen
133/34,
odbor, zo dňa o bezúčelovo ej
ej
976
64 02.06.2015
m
pohľadávky
pohľadávky
Bacúch
s nástupom
splátkovom v zozname
, do ktorej
právnych
úvere
č. pohľadávok:
je
účinkov vkladu 5415005128 2T, 3T
zabezpečen
dňa 02.06.2015, zabezpečen
á
týmto
vklad pod V- om záložným
majetkom
2460/2015 na LV právom
tretej osoby
č. 4411, LV č. k nehnuteľno
5651, LV č. 2889 sti zo dňa
a LV č. 3059.
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
348.859,EUR.
Ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
veriteľ
eviduje
pohľadávku
z predmetné
ho úveru vo
výške
:
229.680,68
EUR.

Nesplnenie
výzvy

1/Pohľadávk
a zo zmluvy
o účelovom
splátkovom
úvere
č.
5115011103
zabezpečen
om záložným
právom
k nehnuteľno
sti zo dňa
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
520.736,Záložné právo, EUR.
Ku
ktoré vzniklo na dňu
základe zmluvy vyhlásenia
o záložnom
konkurzu
práve zo dňa veriteľ
30.04.2015
eviduje
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30.04.2015
eviduje
správcu
k úveru
č. pohľadávku Tatra banka,
podľa § 79
5115011103
a z predmetné a.s.,
ods. 1 ZKR
úveru č.
ho úveru vo Hodžovo
na
Bc. Alena 5415005128,
výške
: námestie 3,
zaplatenie
Valachová, vklad záložného 341.007,91 811
06
sumy
nar.
práva povolený EUR.
Bratislava,
rovnajúcej
17.12.1962 Okresným
IČO: 00 686
sa
441 3671/12 27.500,- 08.06.20
,
trvale úradom Banská 2/
930,
prihlásenej
1
1
EUR
21
bytom
Bystrica,
Pohľadávka číslo
sume
Plaviarska katastrálny
zo
zmluvy zabezpečen
zabezpečen
133/34,
odbor, zo dňa o bezúčelovo ej
ej
976
64 02.06.2015
m
pohľadávky
pohľadávky
Bacúch
s nástupom
splátkovom v zozname
, do ktorej
právnych
úvere
č. pohľadávok:
je
účinkov vkladu 5415005128 2T, 3T
zabezpečen
dňa 02.06.2015, zabezpečen
á
týmto
vklad pod V- om záložným
majetkom
2460/2015 na LV právom
tretej osoby
č. 4411, LV č. k nehnuteľno
5651, LV č. 2889 sti zo dňa
a LV č. 3059.
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
348.859,EUR.
Ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
veriteľ
eviduje
pohľadávku
z predmetné
ho úveru vo
výške
:
229.680,68
EUR.

Nesplnenie

1/Pohľadávk
a zo zmluvy
o účelovom
splátkovom
úvere
č.
5115011103
zabezpečen
om záložným
právom
k nehnuteľno
sti zo dňa
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
520.736,Záložné právo, EUR.
Ku
ktoré vzniklo na dňu
základe zmluvy vyhlásenia
o záložnom
konkurzu
práve zo dňa veriteľ
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Obchodný vestník 112/2021

Zastava
ná
Banská
313 m2 SR
Radvaň
plocha a
Bystrica
nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

práve zo dňa veriteľ
výzvy
30.04.2015
eviduje
správcu
k úveru
č. pohľadávku Tatra banka,
podľa § 79
5115011103
a z predmetné a.s.,
ods. 1 ZKR
úveru č.
ho úveru vo Hodžovo
na
Bc. Alena 5415005128,
výške
: námestie 3,
zaplatenie
Valachová, vklad záložného 341.007,91 811
06
sumy
nar.
práva povolený EUR.
Bratislava,
rovnajúcej
17.12.1962 Okresným
IČO: 00 686
sa
441 3671/12 31.300,- 08.06.20
,
trvale úradom Banská 2/
930,
prihlásenej
1
2
EUR
21
bytom
Bystrica,
Pohľadávka číslo
sume
Plaviarska katastrálny
zo
zmluvy zabezpečen
zabezpečen
133/34,
odbor, zo dňa o bezúčelovo ej
ej
976
64 02.06.2015
m
pohľadávky
pohľadávky
Bacúch
s nástupom
splátkovom v zozname
, do ktorej
právnych
úvere
č. pohľadávok:
je
účinkov vkladu 5415005128 2T, 3T
zabezpečen
dňa 02.06.2015, zabezpečen
á
týmto
vklad pod V- om záložným
majetkom
2460/2015 na LV právom
tretej osoby
č. 4411, LV č. k nehnuteľno
5651, LV č. 2889 sti zo dňa
a LV č. 3059.
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
348.859,EUR.
Ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
veriteľ
eviduje
pohľadávku
z predmetné
ho úveru vo
výške
:
229.680,68
EUR.
1/Pohľadávk
a zo zmluvy
o účelovom
splátkovom
úvere
č.
5115011103
zabezpečen
om záložným
právom
k nehnuteľno
sti zo dňa
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
520.736,Záložné právo, EUR.
Ku
ktoré vzniklo na dňu
základe zmluvy vyhlásenia
o záložnom
konkurzu
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Obchodný vestník 112/2021

Zastava
ná
Banská
318 m2 SR
Radvaň
plocha a
Bystrica
nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

o záložnom
konkurzu
Nesplnenie
práve zo dňa veriteľ
výzvy
30.04.2015
eviduje
správcu
k úveru
č. pohľadávku Tatra banka,
podľa § 79
5115011103
a z predmetné a.s.,
ods. 1 ZKR
úveru č.
ho úveru vo Hodžovo
na
Bc. Alena 5415005128,
výške
: námestie 3,
zaplatenie
Valachová, vklad záložného 341.007,91 811
06
sumy
nar.
práva povolený EUR.
Bratislava,
rovnajúcej
17.12.1962 Okresným
IČO: 00 686
sa
441 3671/13 31.800,- 08.06.20
,
trvale úradom Banská 2/
930,
prihlásenej
1
0
EUR
21
bytom
Bystrica,
Pohľadávka číslo
sume
Plaviarska katastrálny
zo
zmluvy zabezpečen
zabezpečen
133/34,
odbor, zo dňa o bezúčelovo ej
ej
976
64 02.06.2015
m
pohľadávky
pohľadávky
Bacúch
s nástupom
splátkovom v zozname
, do ktorej
právnych
úvere
č. pohľadávok:
je
účinkov vkladu 5415005128 2T, 3T
zabezpečen
dňa 02.06.2015, zabezpečen
á
týmto
vklad pod V- om záložným
majetkom
2460/2015 na LV právom
tretej osoby
č. 4411, LV č. k nehnuteľno
5651, LV č. 2889 sti zo dňa
a LV č. 3059.
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
348.859,EUR.
Ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
veriteľ
eviduje
pohľadávku
z predmetné
ho úveru vo
výške
:
229.680,68
EUR.
1/Pohľadávk
a zo zmluvy
o účelovom
splátkovom
úvere
č.
5115011103
zabezpečen
om záložným
právom
k nehnuteľno
sti zo dňa
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
520.736,Záložné právo, EUR.
Ku
ktoré vzniklo na dňu
základe zmluvy vyhlásenia
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Obchodný vestník 112/2021

Zastava
ná
Donova
288
81 m2 SR
Donovaly
717/2
plocha a
ly
9
nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

o záložnom
konkurzu
Nesplnenie
práve zo dňa veriteľ
výzvy
30.04.2015
eviduje
správcu
k úveru
č. pohľadávku Tatra banka,
podľa § 79
5115011103
a z predmetné a.s.,
ods. 1 ZKR
úveru č.
ho úveru vo Hodžovo
na
Bc. Alena 5415005128,
výške
: námestie 3,
zaplatenie
Valachová, vklad záložného 341.007,91 811
06
sumy
nar.
práva povolený EUR.
Bratislava,
rovnajúcej
17.12.1962 Okresným
IČO: 00 686
sa
6.480,- 08.06.20
,
trvale úradom Banská 2/
930,
prihlásenej
EUR
21
bytom
Bystrica,
Pohľadávka číslo
sume
Plaviarska katastrálny
zo
zmluvy zabezpečen
zabezpečen
133/34,
odbor, zo dňa o bezúčelovo ej
ej
976
64 02.06.2015
m
pohľadávky
pohľadávky
Bacúch
s nástupom
splátkovom v zozname
, do ktorej
právnych
úvere
č. pohľadávok:
je
účinkov vkladu 5415005128 2T, 3T
zabezpečen
dňa 02.06.2015, zabezpečen
á
týmto
vklad pod V- om záložným
majetkom
2460/2015 na LV právom
tretej osoby
č. 4411, LV č. k nehnuteľno
5651, LV č. 2889 sti zo dňa
a LV č. 3059.
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
348.859,EUR.
Ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
veriteľ
eviduje
pohľadávku
z predmetné
ho úveru vo
výške
:
229.680,68
EUR.
1/Pohľadávk
a zo zmluvy
o účelovom
splátkovom
úvere
č.
5115011103
zabezpečen
om záložným
právom
k nehnuteľno
sti zo dňa
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
Záložné právo, 520.736,ktoré vzniklo na EUR.
Ku
základe zmluvy dňu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 112/2021

Zastava
ná
Donova
288
25 m2 SR
Donovaly
717/3
plocha a
ly
9
nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

o záložnom
vyhlásenia
práve zo dňa konkurzu
Nesplnenie
30.04.2015
veriteľ
výzvy
k úveru
č. eviduje
správcu
5115011103
a pohľadávku Tatra banka,
podľa § 79
úveru č.
z predmetné a.s.,
ods. 1 ZKR
5415005128,
ho úveru vo Hodžovo
na
Bc. Alena vklad záložného výške
: námestie 3,
zaplatenie
Valachová, práva povolený 341.007,91 811
06
sumy
nar.
Okresným
EUR.
Bratislava,
rovnajúcej
17.12.1962 úradom Banská
IČO: 00 686
sa
2.000,- 08.06.20
,
trvale Bystrica,
2/
930,
prihlásenej
EUR
21
bytom
katastrálny
Pohľadávka číslo
sume
Plaviarska odbor, zo dňa zo
zmluvy zabezpečen
zabezpečen
133/34,
02.06.2015
o bezúčelovo ej
ej
976
64 s nástupom
m
pohľadávky
pohľadávky
Bacúch
právnych
splátkovom v zozname
, do ktorej
účinkov vkladu úvere
č. pohľadávok:
je
dňa 02.06.2015, 5415005128 2T, 3T
zabezpečen
vklad pod V- zabezpečen 3T
á
týmto
2460/2015 na LV om záložným
majetkom
č. 4411, LV č. právom
tretej osoby
5651, LV č. 2889 k nehnuteľno
a LV č. 3059.
sti zo dňa
.
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
348.859,EUR.
Ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
veriteľ
eviduje
pohľadávku
z predmetné
ho úveru vo
výške
:
229.680,68
EUR.

Záložné

1/Pohľadávk
a zo zmluvy
o účelovom
splátkovom
úvere
č.
5115011103
zabezpečen
om záložným
právom
k nehnuteľno
sti zo dňa
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
520.736,právo, EUR.
Ku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zastava
ná
Donova
288
13 m2 SR
Donovaly
738/6
plocha a
ly
9
nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

ktoré vzniklo na dňu
základe zmluvy vyhlásenia
o záložnom
konkurzu
Nesplnenie
práve zo dňa veriteľ
výzvy
30.04.2015
eviduje
správcu
k úveru
č. pohľadávku Tatra
podľa § 79
5115011103
a z predmetné banka, a.s.,
ods. 1 ZKR
úveru č.
ho úveru vo Hodžovo
na
Bc. Alena 5415005128,
výške
: námestie 3,
zaplatenie
Valachová, vklad záložného 341.007,91 811
06
sumy
nar.
práva povolený EUR.
Bratislava,
rovnajúcej
17.12.1962 Okresným
IČO: 00 686
sa
3.120,- 08.06.20
,
trvale úradom Banská 2/
930,
prihlásenej
EUR
21
bytom
Bystrica,
Pohľadávka číslo
sume
Plaviarska katastrálny
zo
zmluvy zabezpečen
zabezpečen
133/34,
odbor, zo dňa o bezúčelovo ej
ej
976
64 02.06.2015
m
pohľadávky
pohľadávky
Bacúch
s nástupom
splátkovom v zozname
, do ktorej
právnych
úvere
č. pohľadávok:
je
účinkov vkladu 5415005128 2T, 3T
zabezpečen
dňa 02.06.2015, zabezpečen
á
týmto
vklad pod V- om záložným
majetkom
2460/2015 na LV právom
tretej osoby
č. 4411, LV č. k nehnuteľno
5651, LV č. 2889 sti zo dňa
a LV č. 3059.
30.04.2015
v znení
jej
neskorších
dodatkov, na
základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžníko
vi na jeho
bežný účet
úver
vo
výške
348.859,EUR.
Ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
veriteľ
eviduje
pohľadávku
z predmetné
ho úveru vo
výške
:
229.680,68
EUR.

Stavby:

Popis

Št
Obec Ulica
át

Označen
Dôvod
ie tretej
Deň
zapísania
osoby,
Orienta
zapísan súpisove
Katastrá Čísl Súpis Parcel
ktorej
Opis
čné
Súpisová ia
j zložky
lne
o né
né
majetok zabezpečova
číslo
hodnota majetk majetku
územie LV číslo číslo
zabezpe cieho práva
vchodu
u
do tretej
čuje
súpisu osoby do
záväzok
súpisu
Úpadcu

Zabezpeč
ený
veriteľ,
Opis
číslo
a výška
zabezpeč
zabezpeče enej
nej
pohľadáv
pohľadáv ky
ky
v zoznam
e
pohľadáv
ok
1/Pohľadá
vka
zo
zmluvy
o účelovo
m
splátkovo
m úvere č.
511501110
3
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Apart
Donov
mán č. SR
aly
13

-

Konkurzy a reštrukturalizácie

Donoval 305
161
y
9

Deň vydania: 11.06.2021

zabezpeče
nom
záložným
právom
k nehnuteľ
nosti
zo
dňa
30.04.2015
v znení jej
neskorších
dodatkov,
na základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžník
ovi
na
jeho bežný
Záložné
účet úver
právo, ktoré vo výške
vzniklo
na 520.736,základe
EUR. Ku
zmluvy
dňu
o záložnom
vyhlásenia
práve zo dňa konkurzu
Nesplneni
30.04.2015
veriteľ
e výzvy
Tatra
k úveru
č. eviduje
správcu
banka,
5115011103 a pohľadávk
podľa §
a.s.,
úveru č.
u
79 ods. 1
Hodžovo
5415005128, z predmetn
ZKR na
námestie
Bc.
vklad
ého úveru
zaplateni
3, 811 06
Alena
záložného
vo výške :
e
sumy
Bratislava,
Valachov práva
341.007,91
rovnajúce
IČO:
á,
nar. povolený
EUR.
j
sa
00 686
17.12.19 Okresným
738/6; 300.000,- 08.06.2 prihlásen
930,
62, trvale úradom
2/
722/7 EUR
021
ej sume
číslo
bytom
Banská
Pohľadávk
zabezpeč
zabezpeč
Plaviarsk Bystrica,
a
zo
enej
enej
a 133/34, katastrálny
zmluvy
pohľadáv
pohľadávk
976
64 odbor, zo dňa o bezúčelo
ky,
do
y
Bacúch 02.06.2015
vom
ktorej je
v zoznam
s nástupom splátkovo
zabezpeč
e
právnych
m úvere č.
ená týmto
pohľadávo
účinkov
541500512
majetkom
k: 2T, 3T
vkladu
dňa 8
tretej
02.06.2015, zabezpeče
osoby
vklad pod V- nom
2460/2015 na záložným
LV č. 4411, právom
LV č. 5651, k nehnuteľ
LV č. 2889 nosti
zo
a LV č. 3059. dňa
30.04.2015
v znení jej
neskorších
dodatkov,
na základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžník
ovi
na
jeho bežný
účet úver
vo výške
348.859,EUR. Ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
veriteľ
eviduje
pohľadávk
u
z predmetn
ého úveru
vo výške :
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Deň vydania: 11.06.2021
229.680,68
EUR.

Bansk
Rodinn
á
Malachit
SR
ý dom
Bystric ova
a

1/Pohľadá
vka
zo
zmluvy
o účelovo
m
splátkovo
m úvere č.
511501110
3
zabezpeče
nom
záložným
právom
k nehnuteľ
nosti
zo
dňa
30.04.2015
v znení jej
neskorších
dodatkov,
na základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžník
ovi
na
jeho bežný
Záložné
účet úver
právo, ktoré vo výške
vzniklo
na 520.736,základe
EUR. Ku
zmluvy
dňu
o záložnom
vyhlásenia
práve zo dňa konkurzu
Nesplneni
30.04.2015
veriteľ
e výzvy
Tatra
k úveru
č. eviduje
správcu
banka,
5115011103 a pohľadávk
podľa §
a.s.,
úveru č.
u
79 ods. 1
Hodžovo
5415005128, z predmetn
ZKR na
námestie
Bc.
vklad
ého úveru
zaplateni
3, 811 06
Alena
záložného
vo výške :
e
sumy
Bratislava,
Valachov práva
341.007,91
rovnajúce
IČO:
á,
nar. povolený
EUR.
j
sa
00 686
17.12.19 Okresným
441
3671/1 550.000,- 08.06.2 prihlásen
930,
Radvaň
5739
62, trvale úradom
2/
1
30
EUR
021
ej sume
číslo
bytom
Banská
Pohľadávk
zabezpeč
zabezpeč
Plaviarsk Bystrica,
a
zo
enej
enej
a 133/34, katastrálny
zmluvy
pohľadáv
pohľadávk
976
64 odbor, zo dňa o bezúčelo
ky,
do
y
Bacúch 02.06.2015
vom
ktorej je
v zoznam
s nástupom splátkovo
zabezpeč
e
právnych
m úvere č.
ená týmto
pohľadávo
účinkov
541500512
majetkom
k: 2T, 3T
vkladu
dňa 8
tretej
02.06.2015, zabezpeče
osoby
vklad pod V- nom
2460/2015 na záložným
LV č. 4411, právom
LV č. 5651, k nehnuteľ
LV č. 2889 nosti
zo
a LV č. 3059. dňa
30.04.2015
v znení jej
neskorších
dodatkov,
na základe
ktorej
poskytol
veriteľ
spoludlžník
ovi
na
jeho bežný
účet úver
vo výške
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Deň vydania: 11.06.2021
348.859,EUR. Ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
veriteľ
eviduje
pohľadávk
u
z predmetn
ého úveru
vo výške :
229.680,68
EUR.

Apart
Donov
mán č. SR
aly
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Vo Zvolene, dňa 08.06.2021
Recovery Solutions, k.s., správca

K028113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nociar Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 189/40, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/102/2021 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/102/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Tomáš Nociar, nar.
11.06.1993, trvale bytom Zvolenská 189/40, 992 01 Modrý Kameň (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 25.05.2021, sp. zn. 5OdK/102/2021 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 08.06.2021.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, Budovateľská
12, 962 23 Očová, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Tomáš Nociar, born on 11 Juny 1993, seated Zvolenská 189/40, 992 01 Modrý Kameň
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Banská Bystrica, No. 5OdK/102/2021 dated on 25 May 2021 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 08 Juny 2021. The
bankruptcy procedure was declared as on following 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
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basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the
bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, Budovateľská 12, 962 23 Očová, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a 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). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured
sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum
of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in
Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion
according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28
sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30
ods. 2 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another
person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may
be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his
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claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents,
which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if
he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of
the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee
submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní
o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých,
ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
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. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015.
V Očovej, dňa 08.06. 2021
In Očová, 08 Juny 2021
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, trustee

K028114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Pazúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Donovaly 800, 876 39 Donovaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
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Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/57/2021 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/57/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Vladimír Vanko, správca v konkurze na majetok dlžníka - Michal Pazúr, nar. 30.10.1983, trvale bytom
Donovaly 800, 876 39 Donovaly, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Pazúr, Donovaly 800, 876 39
Donovaly, IČO: 47955571, týmto oznamuje, že konkurz sa podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši, 08.06.2021
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K028115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchá Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8801/68, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/109/2021 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/109/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Iveta Suchá, nar. 13.11.1968, trvale bytom Unionka 8801/68, 960 01 Zvolen, oznamujem, že bol na majetok
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dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.: 2OdK/109/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 109/2021 z 08.06.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca JUDr.
Richard Konta.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Iveta Suchá, birth. 13.11.1968, Unionka 8801/68, 960 01 Zvolen, our duty is to inform you, that District Court
Banská Bystrica, No. 2OdK/109/2021, promulgated in the Commercial bulletin No. 109/2021 dated 08.06.2021
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Richard Konta as the legal guardian
of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
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affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). 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 must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 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 onl by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the claim was alleged,
which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

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. 2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Richard Konta, správca / trustee
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K028116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003,
zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Potraviny
Kačka, a.s. „v konkurze“ (predtým: CBA Slovakia, a.s.), so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO:
36 620 319 (ďalej len „Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“) si týmto dovoľuje oznámiť výpredaj hnuteľných vecí
spoločnosti Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, ktoré podliehajú konkurznému konaniu a ktoré sú zapísané do
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11,
811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, súpis ktorých bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 34/2020 zo dňa
19.02.2020 (K015766), v Obchodnom vestníku č. 35/2020 zo dňa 20.02.2020 (K0016250), Obchodnom vestníku
č. 41/2020 zo dňa 28.02.2020 (K019051), Obchodnom vestníku č. 49/2020 zo dňa 11.03.2020
(K019051), v Obchodnom vestníku č. 50/2020 zo dňa 12.03.2020 (K022909) a v Obchodnom vestníku č.
195/2020 zo dňa 09.10.2020 (K074018) (ďalej len „Hnuteľné veci“).
Hnuteľné veci sú tvorené najmä materiálnym a technickým vybavením predajní Úpadcu (chladničky,
mrazničky, regálové systémy, nábytok, nákupné košíky, pokladne, vitríny, knižnice, mobilné telefóny a
pod.).
Hnuteľné veci sa speňažujú formou priameho predaja, kedy záujemca na základne osobnej obhliadky predloží
ponuku na konkrétnu časť Hnuteľných vecí.
Hnuteľné veci sú uskladnené v areáli, ktorý sa nachádza na adrese Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec. Areál
je prístupný cez pracovné dni v čase od 09:00 do 16:00, pričom záujemcovia o obhliadku sú povinní sa nahlásiť
vopred telefonicky na +421910 961 593 alebo e-mailom na hudecova.kackavkonkurze@gmail.com

K028117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchá Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8801/68, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/109/2021 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/109/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Iveta Suchá, nar. 13.11.1968, trvale bytom Unionka 8801/68, 960 01 Zvolen, na ktorého
majetok bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 28.05.2021, sp.zn.: 2OdK/109/2021 vyhlásený
konkurz, oznamujem, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu JUDr. Richard Konta, so
sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na: spravca@konta.sk.
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JUDr, Richard Konta, správca

K028118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchá Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8801/68, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/109/2021 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/109/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Richard Konta, správca dlžníka Iveta Suchá, nar. 13.11.1968, trvale bytom Unionka 8801/68, 960 01
Zvolen, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 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, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo Tatra banke, a.s., IBAN: SK60 1100 0000 0029 4501 8655.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Richard Konta, správca

K028119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 718 / 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/60/2021 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/60/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. so sídlom 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov
vedenom MSSR, značka správcu S1326, správca dlžníka:
Zuzana Stojková, nar. 08. 03. 1986, trvale bytom Školská 718/5, 990 01 Veľký Krtíš, Slovensko
týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym speňažiteľným majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca

K028120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bota Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stupnik 374/2, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/104/2021 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/104/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica,
oznamuje veriteľom dlžníka:
Ján Bota, nar. 26.02.1969, trvale bytom Stupník 374/2, 985 26 Málinec, Slovensko,
že dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu č.
2OdK/104/2021 S1326 v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 1. poschodie
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: pondelok až štvrtok: od 7:30 – 11:30, 13:00 14:30 a v piatok: od
7:30-do 13:30.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je vhodné podávať vopred, písomne na uvedenej adrese sídla, elektronicky emailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., správca

K028121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dvorská Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janova Lehota 49, 966 24 Janova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1962
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/328/2017 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/328/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LexCreditor k.s., správca dlžníka Alena Dvorská, narodená: 01.05.1962, bytom: Janova Lehota 49, 966 24 Janova
Lehota, obchodné meno: Alena Dvorská, so sídlom Janova Lehota 49, 966 24 Janova Lehota, IČO: 43 475 272 v
zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola prihlásená pohľadávka veriteľa:
27. Winners Group, a.s., so sídlom so sídlom: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 44 092 890,
v celkovej sume 9.627 EUR;
ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok.
LexCreditor k.s.

K028122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bota Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stupnik 374/2, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/104/2021 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/104/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Ján Bota, nar. 26.02.1969, trvale bytom Stupník 374/2, 985 26 Málinec, Slovensko,
Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa v konkurznom konaní môže zložiť kauciu v sume dve
percentá zo spornej sumy, najmenej 350,-EUR, na účet IBAN: SK221111 0000 0022 93984048.
Veriteľ uvedie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol a do poznámky veriteľ uvedie
označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: "Bota - popretie". Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. správca

K028123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bota Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stupnik 374/2, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/104/2021 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/104/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty! Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty! Покана за
предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени. Opfordring til anmeldelse af fordringer.
Angivne frister skal overholdes. Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten! Πρόσκληση για
αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες. Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos! Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud
tähtaegadest tuleb kinni pidada. Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat. Invitation à produire
une créance. Délais à respecter! Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati. Felhívás követelés
benyújtására. Betartandó határidők. Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare. Siūlymas pateikti
reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai. Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro. Stedina għal
preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati. Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u
op de termijn! Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe. Aviso de reclamação de
créditos. Prazos legais a observar! Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate. Vabilo k
prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati. Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka:
(ďalej tiež len „Dlžník"):
Ján Bota, nar. 26.02.1969, trvale bytom Stupník 374/2, 985 26 Málinec, Slovensko,
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 2OdK/104/2021 zo dňa 25.5.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica
No. 2OdK/104/2021 dated on 25rd of May 2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Ján Bota, born 26.02.1969, permanent address Stupník 374/2, 985 26 Málinec Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 108/2021 dňa
7.6.2021. Dňom 8.6.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 7th of June 2021. Bankruptcy was declared
on 8th of June 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
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prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, Slovakia. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
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whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
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The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovakia.
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
bankrupcy trustee

K028124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 396/198, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/551/2020 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/551/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Erika Kováčová, nar. 7.3.1972, trvale bytom SNP 396/198, 962 23 Očová zistil počas výkonu
funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení tretích
osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že
dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do konkurznej podstaty a
speňažený.

Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Erika Kováčová, nar. 7.3.1972, trvale
bytom SNP 396/198, 962 23 Očová, sa končí.

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

JUDr. Ivan Kotleba, správca
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K028125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudlík Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážska cesta 722/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/113/2021 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/113/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Fillip Kudlík, nar. 26.07.1986, trvale
bytom Strážska cesta 722/9, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: Fillip Kudlík, Strážska
cesta 722/9, 960 01 Zvolen, IČO: 50902334, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 a ods. 19 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Výška preddavku na trovy konania 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.
Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Výška kaucie:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
2OdK/113/2021 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K028126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudlík Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážska cesta 722/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/113/2021 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/113/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

VEC: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Fillip Kudlík, nar. 26.07.1986, trvale bytom
Strážska cesta 722/9, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: Fillip Kudlík, Strážska cesta 722/9,
960 01 Zvolen, IČO: 50902334, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica počas pracovných dní v úradných
hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K028127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalamár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 783, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1982
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddĺženie, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/116/2021 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/116/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1859/B, číslo správcu S1941,
konkurzný správca úpadcu:
Marek Kalamár, nar. 26.09.1982, trvale bytom Krivec 783, 962 05 Hriňová, oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu
v kancelárii správcu na adrese: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod
(obedná prestávka 11:30 – 12:30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na mailovu adresu: rhavlat@hotmail.com, alebo kovacova@niamey.sk alebo na čísle mobilného
telefónu: 00421 903227678.

Konkurzy a oddlženie, k. s., správca
Ing. Jana Kováčová, PhD., zástupca kancelárie

K028128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalamár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 783, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1982
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddĺženie, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/116/2021 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/116/2021
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1859/B, číslo
správcu S1941, konkurzný správca úpadcu:
Marek Kalamár, nar. 26.09.1982, trvale bytom Krivec 783, 962 05 Hriňová, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať
preddavok na trovy konania 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 s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, je vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK58 1111 0000 0015 7723 1000. Preddavok možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky.
Konkurzy a oddlženie, k. s., správca
Ing. Jana Kováčová, PhD., zástupca kancelárie

K028129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radič Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 535, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1964
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2021 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka Ľubomír Radič, nar. 24.09.1964, trvale
bytom 1. mája 535, 981 01 Hnúšťa, prechodne bytom Kpt. Nálepku 2/402, 980 55 Klenovec, podnikajúci
pod obchodným menom: Ľubomír Radič, 1. mája 535, 981 01 Hnúšťa, IČO: 32974701 oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku,
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii na adrese: Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská
Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00. Žiadosti na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle:
0901 919 180, emailom: spravca@kuchtova.sk
V Banskej Bystrici, dňa 08.06.2021
MK Recovery, k.s. Správca

K028130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalamár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 783, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1982
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddĺženie, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/116/2021 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/116/2021
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Marek Kalamár,
nar. 26.09.1982, trvale bytom Krivec 783, 962 05 Hriňová, Slovenská republika, ďalej len „úpadca“, oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, 4OdK/116/2021 zo dňa 28.5.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 ofthe European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy truste of the Marek Kalamár, born on 26.09.1982, domicil Krivec 783, 962 05 Hriňová Slovak republic,
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica,
No. 4OdK/116/2021 as of May 28th 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 108/2021 dňa
7.6.2021. Dňom 8.6.2021bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in The Commercial Journal 108/2021 on June
7th 2021. Bankruptcy was declared on June 8th 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafteronly „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, where by as the day of publishing (delivery)
of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial
report shall be considered. The debt or becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housingloan is entitled to register only if the housingloan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets of the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
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Exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to these creditors
( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová
992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná spoločnosť, 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. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica., Skuteckého 28,
974 87 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Konkurzy a oddlženie, k. s.,
so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná spoločnosť, Slovak Republic, where by 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 besigned by the qualified electronic signature of person whitch is
authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the
court - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2
BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor can not exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
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9. The application must be submitted on a pre-printedform / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seatofthecreditor, b) name, surname and
residence
or
name
and
seatofthebankrupt,
c)
legalreasonoftheestablishmentoftheclaim,
d)
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty, e) totalsumoftheclaim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim on eapplication must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, where by the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the truste with Professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of there presentative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/ No.
2015/8480 dated 20th May 2015.

Konkurzy a oddlženie, k. s., správca úpadcu /trustee of the bankrupt,
Ing. Jana Kováčová, PhD., zástupca kancelárie

K028131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radič Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 535, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1964
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2021 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka Ľubomír Radič, nar. 24.09.1964, trvale
bytom 1. mája 535, 981 01 Hnúšťa, prechodne bytom Kpt. Nálepku 2/402, 980 55 Klenovec, podnikajúci
pod obchodným menom: Ľubomír Radič, 1. mája 535, 981 01 Hnúšťa, IČO: 32974701, v súlade s ust. § 32
ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom,
že preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok
veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK14 1100 0000 0029 4546 5586,
VS: 21152021, do poznámky prosím uviesť „konkurz Ľubomír Berky“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
V Banskej Bystrici, dňa 08.06.2021
MK Recovery, k.s., správca

K028132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radič Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 535, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1964
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2021 S1754
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/115/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Ľubomír Radič,
nar. 24.09.1964, trvale bytom 1. mája 535, 981 01 Hnúšťa, prechodne bytom Kpt. Nálepku 2/402, 980 55
Klenovec, podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Radič, 1. mája 535, 981 01 Hnúšťa, IČO:
32974701 ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/115/2021
zo dňa 28.05.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Ľubomír Radič, date of birth 24.09.1964, address 1. mája 535, 981 01 Hnúšťa,
Slovakia, temporary residence Kpt. Nálepku 2/402, 980 55 Klenovec, Slovakia, self-employed person under
trade name Ľubomír Radič, seated at 1. mája 535, 981 01 Hnúšťa, Slovakia, identification number:
32974701 hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court
Banská Bystrica No. 2OdK/115/2021 dated of 28th of May 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 109/2021 dňa
08.06.2021. Dňom 09.06.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was Publisher Journal 109/2021 on 8th of June 2021.
Bankruptcy was declared on 9th of June 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – MK Recovery k.s., Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974
01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – MK Recovery, k.s., Námestie
Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
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9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

V Banskej Bystrici, dňa 08.06.2021
In Banská Bystrica, on 8th of June 2021
MK Recovery, k.s. správca konkurznej podstaty
MK Recovery. k.s. trustee

K028133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cesnaková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plaviarska 138, 976 64 Bacúch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/522/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/522/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Emília Cesnaková, nar. 07.04.1965, Plaviarska 138/24, 976 64 Bacúch (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust.
§ 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. 53/2021 zo dňa 18.03.2021 (K013389) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať
konkurzu:
Iná majetková hodnota:
Súpisová
hodnota v EUR

Popis

Obchodný podiel Dlžníka vo výške 100% v spoločnosti Centro NET s.r.o., so sídlom Plaviarska 138, 976 64 Bacúch, IČO:
5.000,- €
46 748 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27043/S

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.”
Insolvency services, k.s., správca
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K028134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kárász Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemer 34, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1957
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1156/2019 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1156/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Vojtech Kárász, nar. 07.03.1957, Gemer 34, 982 01 Tornaľa (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167p
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č.
242/2020 zo dňa 16.12.2020 (K090178) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu:
Hnuteľný majetok:
Číslo
položky

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

1

Motorové vozidlo
1
ŠKODA FABIA

Evidenčné
číslo

TMBHS26Y73379429 RA936BG

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota

2003

používané

1/1

1.500,-€

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.”
Recovery Solutions, k.s., správca

K028135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 890 / 6, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/533/2020 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/533/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka Ján Fiľak, nar. 30.08.1972, bytom Jesenského 890/6, 963 01 Krupina v súlade s ust. § 167n
ods. 1 v spojení s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto vyhlasuje
tretie ponukové konanie na predaj celého nehnuteľného majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
majetku ako celok, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV č. 22/2021 zo dňa 03.02.2021 spolu
s jeho súpisovou hodnotou v spojení s OV č. 64/2021 zo dňa 06.04.2021 o vylúčení jednej súpisovej zložky
z majetku a ktorý tvoria jednotlivé tieto nehnuteľnosti:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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P.č. Súpisová zložka majetku
Pozemok EKN parc. č. 39/1 – záhrada o výmere 540 m2
1. zapísaný na LV č. 168, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Deň vydania: 11.06.2021

Vlastník
Dlžník
v podiele 1/8

Pozemok EKN parc. č. 39/2 – záhrada o výmere 84 m2
zapísaný na LV č. 168, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/8

Pozemok EKN parc. č. 76 – záhrada o výmere 488 m2
zapísaný na LV č. 97, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/28

Pozemok EKN parc. č. 80 – záhrada o výmere 638 m2
zapísaný na LV č. 97, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/28

Pozemok EKN parc. č. 89 – záhrada o výmere 111 m2
zapísaný na LV č. 97, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/28

Pozemok EKN parc. č. 102/1 – orná pôda o výmere 3913 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

Pozemok EKN parc. č. 121 – orná pôda o výmere 5415 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

Pozemok EKN parc. č. 142– orná pôda o výmere 28046 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

Pozemok EKN parc. č. 161 – orná pôda o výmere 4933 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

10. Pozemok EKN parc. č. 187 – orná pôda o výmere 310 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

11. Pozemok EKN parc. č. 202 – orná pôda o výmere 290 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

12. Pozemok EKN parc. č. 203 – orná pôda o výmere 718 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

13. Pozemok EKN parc. č. 242 – orná pôda o výmere 4464 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

14. Pozemok EKN parc. č. 261 – orná pôda o výmere 2949 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

15. Pozemok EKN parc. č. 292 – orná pôda o výmere 1139 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

16. Pozemok EKN parc. č. 297– orná pôda o výmere 1285 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

17. Pozemok EKN parc. č. 317 – orná pôda o výmere 3321 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

18. Pozemok EKN parc. č. 339 – orná pôda o výmere 8971 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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19. Pozemok EKN parc. č. 356– orná pôda o výmere 5058 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

20. Pozemok EKN parc. č. 359 – orná pôda o výmere 1413 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

21. Pozemok EKN parc. č. 365 – orná pôda o výmere 3111 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

22. Pozemok EKN parc. č. 378 – orná pôda o výmere 4649 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

23. Pozemok EKN parc. č. 426 – orná pôda o výmere 3684 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

24. Pozemok EKN parc. č. 452 – orná pôda o výmere 4216 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

25. Pozemok EKN parc. č. 456 – orná pôda o výmere 1167 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

26. Pozemok EKN parc. č. 465 – orná pôda o výmere 2375 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

27. Pozemok EKN parc. č. 473 – orná pôda o výmere 73 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

28. Pozemok EKN parc. č. 229 – trvalý trávny porast o výmere 11006 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
29. Pozemok EKN parc. č. 236 – trvalý trávny porast o výmere
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

25 381 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
Dlžník
v podiele 1/112

30. Pozemok EKN parc. č. 240 – trvalý trávny porast o výmere 8798 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
31. Pozemok EKN parc. č. 250 – trvalý trávny porast o výmere
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/112

33 819 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
Dlžník
v podiele 1/112

32. Pozemok EKN parc. č. 251 – lesný pozemok o výmere 19172 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
33. Pozemok EKN parc. č. 291/1– trvalý trávny porast o výmere 50 593 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
34. Pozemok EKN parc. č. 332 – trvalý trávny porast o výmere 6174 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
35. Pozemok EKN parc. č. 374 – trvalý trávny porast o výmere 1169 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
36. Pozemok EKN parc. č. 385 – trvalý trávny porast o výmere 6897 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
37. Pozemok EKN parc. č. 391 – trvalý trávny porast o výmere 12121 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
38. Pozemok EKN parc. č. 402 – trvalý trávny porast o výmere
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/112

Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112

15 540 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
Dlžník
v podiele 1/112

39. Pozemok EKN parc. č. 422 – trvalý trávny porast o výmere 808 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
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v podiele 1/112

40. Pozemok EKN parc. č. 431 – trvalý trávny porast o výmere 2144 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
41. Pozemok EKN parc. č. 442 – trvalý trávny porast o výmere 3608 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
42. Pozemok EKN parc. č. 500 – lesný pozemok o výmere
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112

376 304 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
Dlžník
v podiele 1/112

43. Pozemok KNC parc. č. 80 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 537 m2, zapísaný na LV č. 26, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
Dlžník
v podiele 1/2
44. Pozemok EKN parc. č. 38/1– záhrada o výmere 555 m2, zapísaný na LV č. 169, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
Dlžník
v podiele 56/784
45. Pozemok EKN parc. č. 38/2 – záhrada o výmere 100 m2, zapísaný na LV č. 169, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
Dlžník
v podiele 56/784
46. Pozemok EKN parc. č. 102/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1256 m2, zapísaný na LV č. 154, k.ú.:
Kožuchovce,
Dlžník
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
v podiele 56/784
47. Pozemok EKN parc. č. 9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1363 m2, zapísaný na LV č. 135, k.ú.:
Kožuchovce,
Dlžník
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
v podiele 1/8
48. Pozemok KNC parc. č. 63 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 134 m2, zapísaný na LV č. 165, k.ú.:
Kožuchovce,
Dlžník
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
v podiele 56/784
49. Pozemok EKN parc. č. 64 – záhrada o výmere 363 m2, zapísaný na LV č. 147, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
50. Pozemok EKN parc. č. 68– záhrada o výmere 128 m2, zapísaný na LV č. 147, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
51. Pozemok EKN parc. č. 72 – orná pôda o výmere 54 m2, zapísaný na LV č. 147, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 56/784
Dlžník
v podiele 56/784
Dlžník
v podiele 56/784

Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môže zúčastniť fyzická aj právnická osoba bez obmedzenia. Ponukové konanie
je uverejňované len v Obchodnom vestníku.
2. Ponukové konanie je vedené ako celok za všetky nehnuteľnosti uvedené pod bodmi 1. až 51..
3. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu preukazujú svoju právnu subjektivitu tak, že so svojou ponukou
zasielajú v prípade právnickej osoby aktuálny výpis z obchodného registra, v prípade podnikateľa fyzickej osoby aktuálny výpis zo živnostenského registra a v prípade fyzickej osoby fotokópiu
identifikačnej karty.
4. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu doručia svoje ponuky tak, že návrh ponúkanej kúpnej ceny uvedú za
všetky nehnuteľnosti ako celok vyššie označené pod bodmi 1. až. 51., a to v slovenskom jazyku
správcovi konkurznej podstaty na jeho adresu: JUDr. Dagmar Vavreková, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ján Fiľak s príslušným označením "Konkurz – neotvárať, č.k. 2OdK/533/2030" najneskôr do
15-tich pracovných dní od zverejnenia v OV a zároveň v tejto istej lehote ponúknutú kúpnu
cenu v celom rozsahu zložia na účet správcu vedený v Tatrabanka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000
0029 4108 0937.
5. Ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná bez akýchkoľvek podmienok a podpísaná osobou oprávnenou
konať v mene záujemcu.
6. Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk správca otvorí doručené ponuky najneskôr do 5 pracovných dní
od ukončenia lehoty na ich podanie. O otvorení obálok správca vyhotoví písomnú zápisnicu.
7. Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splní predmetné podmienky a súčasne predloží
najvyššiu ponuku na kúpu majetku a zloží zálohu ako ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet
správcu, o čom bude písomne informovaný najneskôr do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
otvorenie obálok. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu o víťazovi
ponukového konania. Neúspešnému záujemcovi bude zložená záloha vrátená správcom do 5 pracovných
dní od vyhodnotenia ponúk.
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8. S víťazom ponukového konania bude spísaná riadna kúpna zmluva a na základe jej zavkladovania na
príslušnom okresnom úrade, katastrálny odbor sa stane vlastníkom predmetného majetku. Vypratanie
veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
9. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K028136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Michal Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 2362/28, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/537/2020 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/537/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S 1540, bol na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica,
sp. zn. 5OdK/537/2020 zo dňa 09.12.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 243/2020 zo dňa
17.12.2020, ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka Ing. Michal Pecha, nar. 19.03. 1969,
trvale bytom Novohradská 2362/28, 984 01 Lučenec, IČO: 17 982 383.
V Obchodnom vestníku č. 84/2021 zo dňa 04.05.2021 správca zverejnil návrh rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov a v súlade s jeho znením prerozdelil finančné prostriedky získané speňažením
majetku v rámci konkurzu.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje“.
Dňa 05.05.2021 Správca splnil rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
S poukazom na uvedenú skutočnosť a v súlade s citovaným ustanovením ZKR týmto správca 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.
V Banskej Bystrici, 08.06.2021
JUDr. Marián Pataj, správca

K028137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Pachinger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 201/11, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/109/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/109/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Roman Pachinger, nar. 29.10.1979, trvale bytom SNP 201/11, 962 33 Budča, Slovenská republika oznamujeme,
že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 4OdK/109/2021 zo dňa
28.05.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 108/2021 zo dňa 07.06.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015,
as a bankruptcy trustee of a debtor Roman Pachinger, born 29.10.1979, res. SNP 201/11, 962 33 Budča, Slovak
Republic our duty is to inform you, that by the resolution of District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/109/2021
from 28.05.2021, promulgated in the Commercial Bulletin No. 108/2021 from 07.06.2021, the District Court
proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed our company as the bankruptcy trustee of the
debtor.
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.
Bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial resolution is considered the day following the
day of the publishing the resolution in the Commercial Bulletin.
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 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee, whereby it must be delivered in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If creditor submit the application to the trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The trustee publishes the registration of such claim into the list of the claims in the Commercial Bulletin 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 and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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)
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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 (§ 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the
trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (§ 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 sign in if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained
by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
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be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Banskej Bystrici/In Banská Bystrica, 08.06.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee

K028138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Pachinger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 201/11, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/109/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/109/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Roman Pachinger, nar. 29.10.1979, trvale bytom SNP 201/11, 962 33
Budča, vedenom pod spis. zn. 4OdK/109/2021, si touto cestou správca dovoľuje oznámiť, že v zmysle ust. § 8
ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárií správcu - BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., na adrese Nám. SNP
13, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do
16:00 hod.
Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 02/50 20 29 11.

V Banskej Bystrici, dňa 08.06.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K028139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Pachinger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 201/11, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/109/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/109/2021
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Roman Pachinger, nar. 29.10.1979, trvale bytom
SNP 201/11, 962 33 Budča, týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 08.06.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K028140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Riečanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malachovská cesta 2261/72, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1969
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/901/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/901/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o konaní I. kola verejného ponukového konania
Správca dlžníka v súlade s ust. § 167n ods. 1 veta druhá v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.12.2020 (ďalej aj
len ako „ZKR“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru majetku.
Súbor majetku tvorí nižšie uvedená súpisová zložka všeobecnej podstaty (ďalej aj len ako „Súbor majetku“):
Typ
súpisovej
Suma
v
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
EUR
Druh: rodinný dom; Štát: Slovenská republika; Okres: Banská Bystrica; Obec: Poniky;
Všeobecná Stavba
Katastrálne územie: Poniky; List vlastníctva č. 1809; Súpisné číslo: 115; Parcelné číslo: 1547; 4.950,00
Spoluvlastnícky podiel: 1/4
Podstata

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Na podávanie ponúk správca určuje lehotu pätnásť [10] kalendárnych dní, ktorá začne plynúť odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (ďalej aj len ako
„Lehota“). Na ponuky doručené po Lehote správca nebude prihliadať. Ak koniec Lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom Lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
2. Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať (i) v listinnom [písomnom] vyhotovení na adresu kancelárie
správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica v obálke
s označením: I. kolo VPK, Predaj súboru majetku, sp. zn. 5OdK/901/2019 resp. (ii) doručiť osobne na
uvedenú adresu alebo (iii) do elektronickej schránky správcu.
3. Záväzná ponuka záujemcu musí výslovne obsahovať:
a. Identifikačné údaje záujemcu [Meno, priezvisko [Fyzická osoba]; Obchodné meno [Právnická osoba,
Fyzická osoba – podnikateľ; Bydlisko [Fyzická osoba], Sídlo [Právnická osoba], Miesto podnikania
[Fyzická osoba – podnikateľ] ako aj bydlisko, ak nie je totožné s miestom podnikania; Dátum narodenia
a rodné číslo [Fyzická osoba]; IČO [Právnická osoba]; IČO a rodné číslo [Fyzická osoba – podnikateľ];
Kontaktné údaje v rozsahu: email, telef. číslo / mobil.
b. Záväzné prehlásenie, že záujemca má záujem o nadobudnutie Súboru majetku v celom rozsahu;
c. Záväzné prehlásenie, že záujemca bez akýchkoľvek výhrad súhlasí so zverejnenými podmienkami
verejného ponukového konania;
d. Ponuku za nadobudnutie Súboru majetku vyjadrenú v peňažnej mene EUR (ďalej aj len ako „Ponuka na
kúpnu cenu“);
e. Doklad o úhrade Ponuky na kúpnu cenu na účet podľa bodu 4. podmienok verejného ponukového
konania;
f. Číslo účtu na vrátenie Ponuky na kúpnu cenu;
g. Súhlas záujemcu ako dotknutej osoby udelený podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správcovi dlžníka na spracovanie
osobných údajov vo vlastnom informačnom systéme pre účely zabezpečenia všetkých úkonov súvisiacich
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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so speňažovaním Súboru majetku.
4. Správca bude prihliadať iba na tie ponuky, kde bude Ponuka na kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
alebo poukázaná záujemcom na účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK37 1100 0000 0029 2386
8413; VS 59012019, poznámka: I. kolo VPK. Ponuka na kúpnu cenu musí byť na uvedený účet pripísaná
najneskôr do uplynutia Lehoty. Iba na uhradenie Ponuky na kúpnu cenu bez doručenia písomnej záväznej
ponuky podľa bodu 2 a 3 podmienok verejného ponukového konania správca nebude prihliadať.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponuka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Správca si však vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky záujemcov s neprimerane nízkou
Ponukou na kúpnu cenu.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk uskutoční správca do piatich [3] pracovných dní od
uplynutia Lehoty.
7. Ponuky na kúpnu cenu neúspešných záujemcov [vrátane záujemcov, ktorý nesplnili podmienky verejného
ponukového konania resp. tých, na ktorých ponuku správca podľa podmienok verejného ponukového
konania neprihliadol] budú správcom vrátené na účet uvedený v ponuke resp. na účet, z ktorého bola
Ponuka na kúpnu cenu poukázaná a to do troch [3] pracovných dní od vyhodnotenia ponúk záujemcov
podľa bodu 6. podmienok verejného ponukového konania s poznámkou: „Neúspešná ponuka.“
8. Právo víťaza verejného ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že
oprávnená osoba postupom podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR neuplatní svoje právo vykúpiť Súbor majetku
z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú vo verejnom ponukovom konaní do 10 dní odo dňa skončenia
verejného ponukového konania. Za deň skončenia verejného ponukového konania sa považuje deň
zodpovedajúci dňu otvárania obálok a vyhodnotenia predložených ponúk podľa bodu 6. podmienok
verejného ponukového konania.
K028141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ONLY 2U a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 851 740
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu ONLY 2U a.s. „v
konkurze“, so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 851 740 v súlade s ust. § 76 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové zložky:
Peňažné pohľadávky:
Meno
priezvisko/
názov dlžníka
RP
s.r.o.

a

Dlžník - ulica, Dlžník
číslo
mesto

- Dlžník Dlžník
Dlžník - Štát
PSČ
IČO

Consulting Plavárenská
468

Krupina

96301

Slovenská
republika

Plavárenská
468/12

Krupina

96301

Slovenská
republika

LIKOV s.r.o.

- Suma v
Mena Právny dôvod vzniku
€

Súpisová
hodnota v €

5
Pohľadávka Úpadcu z titulu
45526435 000,00 EUR urovnania v zmysle Dohody o 5 000,00 €
€
urovnaní zo dňa 03.06.2021
5
Pohľadávka Úpadcu z titulu
47579391 000,00 EUR urovnania v zmysle Dohody o 5 000,00 €
€
urovnaní zo dňa 03.06.2021

LawService Recovery, k.s, správca
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K028142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
_ _, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1980
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/114/2021 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/114/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Tibor Bartoš, nar. 17.05.1980, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Tibor
Bartoš, Magurská 6140/47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50957562, týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č.
8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod.
do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred si
dohodnúť so správcom a to písomne na adrese kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na
adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle: 0908 977 995.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K028143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
_ _, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1980
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/114/2021 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/114/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Tibor Bartoš, nar. 17.05.1980, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Tibor
Bartoš, Magurská 6140/47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50957562, v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust.
§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 411421 a čísla 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 možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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T. R. I. Solutions k.s., správca

K028144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/113/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/113/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Ján Bartoš, nar. 27.08.1977, trvale bytom Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 4OdK/113/2021, oznamuje
veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod.
do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 320 100,
alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese: natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K028145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/113/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/113/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
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«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

„Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

„Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Ján Bartoš, nar. 27.08.1977, trvale bytom Továrenská 209/13, 976
31 Vlkanová („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, č. k. 4OdK/113/2021 zo dňa 28.05.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 108/2021 dňa
07.06.2021, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13,
960 01 Zvolen, SR.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.

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

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Ján Bartoš, 27.08.1977, Továrenská 209/13, 976 31
Vlkanová, is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No.
4OdK/113/2021 dated 28.05.2021, it was published in the Commercial bulletin No. 108/2021 from
07.06.2021, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Natália Miľanová,
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

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

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

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and 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.
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For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

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

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

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

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

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

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

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

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

Mgr.
správca (trustee)

Natália

Miľanová

K028146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/113/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/113/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Ján Bartoš, nar. 27.08.1977, trvale bytom Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 4OdK/113/2021, týmto podľa § 32
ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32
ods. 3, 5, 7 a 19 ZKR:

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

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

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

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

(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K028147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salay Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakovce 30, 059 73 Žakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/129/2021 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/129/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka: Miloš Salay, nar. 28.12.1960, trvale bytom 059 73 Žakovce 30
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, a to v pracovných
dňoch v čase od 7.00 - 13.00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať
písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0908551188. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K028148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salay Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakovce 30, 059 73 Žakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/129/2021 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/129/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka: Miloš Salay, nar. 28.12.1960, trvale bytom 059 73 Žakovce 30,
v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zverejňujem číslo účtu v banke, na
ktorý možno skladať preddavok pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne: Všeobecná úverová
banka, a. s. číslo účtu v tvare IBAN: SK51 0200 0000 0034 9018 4159, 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 dátum narodenia popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
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. (Ing. Marta Prigancová,
správca)

K028149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlo Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 205, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/62/2021 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/62/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.03.2021 so sp. značkou 5OdK/62/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Adrián Pavlo, narodený 20.02.1995, bytom: 094 35 Soľ 205, podnikajúci pod obchodným
menom Adrián Pavlo, s miestom podnikania 094 35 Soľ 205, IČO: 52430758. Rovnakým uznesením bola do
funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica,
značka správcu: S1998. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2021, dňa
19.03.2021.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze areštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. K zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 08.06.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K028150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Žipov 102, 094 33 Vyšný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/90/2021 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/90/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 07.06.2021, sp. zn. 2OdK/90/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka: Stanislav Kura, nar. 12.08.1965, trvale bytom: 094 33 Vyšný Žipov 102. Rovnakým uznesením bola
do funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, správca so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, 059 52 Veľká
Lomnica, zn. správcu: S1998.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku dlžníka oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, počas
pracovných dní, v čase od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod..
Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť
skp.dlugosova@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 105 718.

prostredníctvom

e-mailovej

adresy

Vo Veľkej Lomnici, dňa 08.06.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K028151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Žipov 102, 094 33 Vyšný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/90/2021 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/90/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ivana Dlugošová, správca majetku dlžníka: Stanislav Kura, nar. 12.08.1965, trvale bytom: 094 33 Vyšný
Žipov 102, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu
spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie vedie Poštová banka, a.s.,
IBAN: SK36 6500 0000 0036 5059 3542. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre adresáta: Kura Stanislav 90/2021
Poučenie : Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet
správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur v zmysle §-u 32
ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 08.06.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K028152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVUNION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Lomnica 265, 059 60 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 464 147
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2020 S1794
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
1K/6/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Žoldoš, správca podľa ustanovenia § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávky veriteľov:
REMOT SI s.r.o., so sídlom Partizánska 95, 058 01 Poprad, IČO: 31 670 466 v celkovej prihlásenej sume
109.140,91 EUR,
ktoré boli prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K028153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVITAS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojnícka 20 / 0, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 571 449
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2021 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské kúpele 30, 086
31 Bardejov, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti NOVITAS s.r.o., so sídlom
Strojnícka 20, 080 06 Prešov, Slovenská republika, IČO: 45 571 449, týmto oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola zapísaná pohľadávka uplatnená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok doručenou
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (od 14.04.2021) nasledovného veriteľa:
Veriteľ:
Ing. Marta Sčureková
Jána Hollého 5897/12
080 01 Prešov
Slovenská republika
IČO: 33 277 834

Súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok č.1 zo dňa 28.05.2021 doručenou dňa 28.05.2021 uplatnená
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 08.06.2021 pod č. 103, a to nasledovne:
č.p
1
2

Prihlásená suma
Istina
Úroky
142,00 €
0,00 €
720,00 €
0,00 €

Úroky z omeškania
87,78 €
445,08 €

Poplatky z omeškania
0,00 €
0,00 €

Náklady uplatnenia
40,00 €
40,00 €

Celková suma
269,78 €
1 205,08 €
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

348,00 €
348,00 €
720,00 €
348,00 €
240,00 €
348,00 €
348,00 €
348,00 €
720,00 €
348,00 €
348,00 €
348,00 €
720,00 €
366,00 €
366,00 €
960,00 €
366,00 €
366,00 €
366,00 €
366,00 €
720,00 €
366,00 €
366,00 €
354,00 €
720,00 €
354,00 €
354,00 €
720,00 €
342,00 €
1 128,00 €
540,00 €
540,00 €
540,00 €
540,00 €
540,00 €
540,00 €
540,00 €
474,00 €
1 110,00 €
1 110,00 €
1 086,00 €
1 086,00 €
1 086,00 €
186,00 €
10,00 €
280,00 €
840,00 €
840,00 €
840,00 €
840,00 €

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

CELKOVO prihlásené:

212,55 €
209,89 €
427,32 €
207,31 €
142,44 €
204,65 €
201,82 €
199,42 €
412,59 €
196,67 €
193,93 €
191,44 €
389,87 €
197,55 €
195,65 €
507,04 €
193,31 €
190,15 €
187,71 €
185,01 €
363,95 €
182,30 €
179,50 €
171,00 €
347,43 €
168,20 €
165,58 €
331,28 €
172,87 €
477,00 €
224,36 €
220,23 €
216,10 €
212,11 €
207,32 €
203,85 €
199,73 €
196,94 €
399,33 €
392,48 €
375,96 €
368,73 €
360,43 €
60,36 €
2,27 €
61,38 €
171,29 €
177,92 €
165,08 €
158,66 €

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

40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

Deň vydania: 11.06.2021
600,55 €
597,89 €
1 187,32 €
595,31 €
422,44 €
592,65 €
589,82 €
587,42 €
1 172,59 €
584,67 €
581,93 €
579,44 €
1 149,87 €
603,55 €
601,65 €
1 507,04 €
599,31 €
596,15 €
593,71 €
591,01 €
1 123,95 €
588,30 €
585,50 €
565,00 €
1 107,43 €
562,20 €
559,58 €
1 091,28 €
554,87 €
1 645,00 €
804,36 €
800,23 €
796,10 €
792,11 €
787,32 €
783,85 €
779,73 €
710,94 €
1 549,33 €
1 542,48 €
1 501,96 €
1 494,73 €
1 486,43 €
286,36 €
52,27 €
381,38 €
1 051,29 €
1 057,92 €
1 045,08 €
1 038,66 €

42 934,82 €

V Bratislave, dňa 08.06.2021

LEGATOs Recovery k.s.
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Správca konkurznej podstaty úpadcu

K028154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DESIGNDOR a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 22 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 813 415
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/8/2019 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/8/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu DESIGNDOR a.s. v konkurze
ktoré sa uskutočnilo dňa 07.06.2021 o 10:00 hod.
v kancelárii JUDr. Mareka Radačovského, advokáta, Žriedlová 3, 040 01 Košice
Úpadca:

DESIGNDOR a.s. v konkurze
so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov
IČO: 35 813 415
zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 10487/P

Správca:

Mgr. Tomáš Szalontay, správca

Súd vedúci konanie:
Spisová značka:

Okresný súd Prešov
5K/8/2019

Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 5K/8/2019 – 84 zo dňa 10.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
navrhovateľa – dlžníka DESIGNDOR a.s., so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415. Do
funkcie správcu majetku úpadcu bol ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4,
040 11 Košice, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod značkou S1717. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v obchodnom vestníku č. 135/2019 dňa 16.07.2019, K060760.
Toto zasadnutie bolo zvolané predsedom veriteľského výboru s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Udelenie záväzného pokynu
3) Záver
1) Otvorenie
Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie veriteľského výboru a v súlade s § 38 ods. 2 ZKR konštatoval, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný vzhľadom na prítomnosť väčšiny jeho členov v zmysle § 38 ods. 3 ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2) Udelenie záväzného pokynu
Predseda veriteľského výboru informoval členov veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 01.06.2021
o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty.
Záväzný pokyn udeľuje v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) ZKR príslušný orgán, ktorým je veriteľský výbor, nakoľko
ide o speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu. Podľa ust. § 86 ods. 2 ZKR „v súvislosti s vymáhaním
sporných majetkových práv podliehajúcich konkurzu je správca oprávnený po konaní prvej schôdze veriteľov so
súhlasom príslušného orgánu uzatvárať dohody alebo zmiery ohľadom týchto sporných práv.“
Vzhľadom na uvedené navrhol predseda veriteľského výboru hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia
veriteľského výboru:
„Príslušný orgán – veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka DESIGNDOR a.s., so sídlom
Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp.
zn. 5K/8/2019 ukladá správcovi záväzný pokyn, aby v súdnom konaní vedenom Okresným súdom Prešov pod sp.
zn. 2Cbi/7/2020 medzi žalobcom Mgr. Tomáš Szalontay, správca majetku úpadcu DESIGNDOR a.s. v konkurze
so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415 a žalovaným Martin Hronský, bytom Björnsonova
3046/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, narodený dňa 22.06.1972 uzavrel dohodu o urovnaní a zmier, v
zmysle ktorých žalovaný Martin Hronský uzná uplatnené právo na odporovanie právnemu úkonu - kúpnej
zmluve zo dňa 30.06.2017, ktorou na žalovaného bolo prevedené motorové vozidlo Nissan Qashqai, fialová
metalíza tmavá, r.v. 2010, EČV: BL225OB, VIN: SJNFAAJ10U2006068 a zaviaže sa v prospech všeobecnej
podstaty úpadcu DESIGNDOR a.s. v konkurze so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415
zaplatiť sumu 3.424,- € a to v 13 mesačných splátkach splatných vždy k 10. dňu v mesiaci počnúc mesiacom
nasledujúcim po mesiaci, v ktorom uznesenie o schválení zmieru nadobudne právoplatnosť. Splátky je žalovaný
povinný uhrádzať v sume 200 € s výnimkou poslednej splátky vo výške 1.024 €. Omeškaním s úhradou
ktorejkoľvek zo splátok sa stane splatným celý dlh. Súčasťou urovnania bude dohoda o tom, že v prípade
schválenia zmieru nemá žiadna zo strán v konaní vedenom na OS Prešov pod sp. zn. 2Cbi/7/2020 právo na
náhradu trov konania.“
O návrhu tohto uznesenia prebehlo v rámci príslušného orgánu hlasovanie, ktorého výsledky sú nasledovné:
VERITEĽSKÝ VÝBOR:
Počet hlasov za prijatie uznesenia: 3 (Glamour Slovakia, a.s., JUDr. Mario Holler, FAnn-parfumérie, s.r.o.)
Počet hlasov proti prijatiu uznesenia: 0 (nikto)
Zdržali sa hlasovania: 0 (nikto)
Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
„Príslušný orgán – veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka DESIGNDOR a.s., so
sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415, konkurzné konanie vedené Okresným súdom
Prešov pod sp. zn. 5K/8/2019 ukladá správcovi záväzný pokyn, aby v súdnom konaní vedenom Okresným
súdom Prešov pod sp. zn. 2Cbi/7/2020 medzi žalobcom Mgr. Tomáš Szalontay, správca majetku úpadcu
DESIGNDOR a.s. v konkurze so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415 a žalovaným
Martin Hronský, bytom Björnsonova 3046/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, narodený dňa
22.06.1972 uzavrel dohodu o urovnaní a zmier, v zmysle ktorých žalovaný Martin Hronský uzná uplatnené
právo na odporovanie právnemu úkonu - kúpnej zmluve zo dňa 30.06.2017, ktorou na žalovaného bolo
prevedené motorové vozidlo Nissan Qashqai, fialová metalíza tmavá, r.v. 2010, EČV: BL225OB, VIN:
SJNFAAJ10U2006068 a zaviaže sa v prospech všeobecnej podstaty úpadcu DESIGNDOR a.s. v konkurze
so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415 zaplatiť sumu 3.424,- € a to v 13 mesačných
splátkach splatných vždy k 10. dňu v mesiaci počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom
uznesenie o schválení zmieru nadobudne právoplatnosť. Splátky je žalovaný povinný uhrádzať v sume
200 € s výnimkou poslednej splátky vo výške 1.024 €. Omeškaním s úhradou ktorejkoľvek zo splátok sa
stane splatným celý dlh. Súčasťou urovnania bude dohoda o tom, že v prípade schválenia zmieru nemá
žiadna zo strán v konaní vedenom na OS Prešov pod sp. zn. 2Cbi/7/2020 právo na náhradu trov konania.“
3) Záver
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Nakoľko bol program zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný, členovia veriteľského výboru ako ani jeho
predseda nemajú žiadne iné návrhy, nevznášajú žiadne námietky voči priebehu zasadnutia ani námietky voči
zneniu zápisnice alebo prijatému uzneseniu, predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru
ukončil.
...........................................................
Glamour Slovakia, a.s.
predseda veriteľského výboru

K028155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čechová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Frička 58, 086 02 Frička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1987
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/82/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/82/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

UBC 2020, k.s., S 2009, IČO: 53 151 135, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Dominika Tatarku
258/3, 058 01 Poprad, oznamuje veriteľom dlžníka: Monika Čechová, nar. 08.06.1987, trvale bytom 086 02 Frička
58, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Dominika Tatarku 258/3, 058
01 Poprad, prízemie bytového domu, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po – Pi: od 08:30 do 11:30, od
12:30 – 15:30. Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na
adrese: office@ubc2020.sk alebo telefonicky na čísle: 0910 809 850.
V Poprade, dňa 09.06.2021
UBC 2020, k.s.
JUDr. Lenka Jamnická, komplementár

K028156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čechová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Frička 58, 086 02 Frička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1987
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/82/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/82/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

UBC 2020, k.s., S 2009, IČO: 53 151 135, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Dominika Tatarku
258/3, 058 01 Poprad, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S2009 (ďalej len ,,Správca“) správca dlžníka: Monika Čechová, nar. 08.06.1987, trvale bytom 086 02 Frička 58
(ďalej len ,,Dlžník“), v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu do uplynutia
lehota na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnené samostatnou
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prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola
pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK 42 1100 0000 0029 4008 8566, vedený v Tatra
banka, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa:
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Poprade, dňa 09.06.2021
UBC 2020, k.s.
JUDr. Lenka Jamnická, komplementár

K028157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čechová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Frička 58, 086 02 Frička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1987
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/82/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/82/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables”
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty”
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne”
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten”
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad”
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed”
(fr) „Invitation a produire une creance. Délais a respecter”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare”
(lv) „Uzaininajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero”
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére.
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati”
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów”
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(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observer”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny”
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati”
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Monika Čechová, nar. 08.06.1987, trvale bytom 086 02 Frička 58 (ďalej len „Dlžník”) oznamujeme, že na
majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Prešov dňa 02.06.2021, sp. zn. 2OdK/82/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 109/2021 dňa 08.06.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad, značka správcu: S2009 (ďalej
len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Monika Čechová born on 08.06.1987, with corespondent address at 086 02 Frička 58, Slovak
Republik (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Prešov of 02.06.2021 ref. No. 2OdK/82/2021 published in the Commercial report No. 109/2021 of 08.06.2021
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and UBC 2020, k.s. with its office at D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad,
Slovak Republik, ref. No. Of trustee: S2009 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to
as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter reffered as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4, až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor ( § 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4, to 6, 8 to 10, §30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in
a written form without undue delay. (§ 167 ods. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

348

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submited in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
To the application shall be attached the ducuments, 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
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extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy. (§ 29 sec. 6 BRA)
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa s odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza
z údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
The creditor, who does not have the residence or seat of affliation 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 submssions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended. (§ 30 sec. 2 BRA)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona. (§ 204 písm. g) ZKR)
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act.
(§ 204 letter g) BRA)
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke Ministerstva
spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre“ v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia“
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards and Forms“ in the section called “Bankruptcy and Restructuring“
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

Poprad, dňa 09.06.2021
Poprad, on 09.06.2021
UBC 2020, k.s., správca dlžníka
UBC 2020, k.s., trustee of the bankrupt

K028158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidov 109, 093 03 Davidov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/232/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/232/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa v konkurznom konaní na majetok
dlžníka Mária Miková, nar. 01.10.1961, v zmysle ust. §§ 167n ods. 1/, 167p ods. 1/ ZKR oznamuje vyhlásenie
tretieho ponukového konania na predaj súborov nehnuteľného majetku dlžníka v ponukovom konaní, ktoré
tvoria všeobecnú podstatu v označenom konkurznom konaní (súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný
v Obchodnom vestníku MS SR dňa 22.12.2020 pod číslom K091320).
Súbor nehnuteľného majetku A:
Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/36 k nehnuteľnostiam – pozemkom:
·
·
·
·
·
·
·
·

pozemok parcelné číslo 411, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 5109 m2;
pozemok parcelné číslo 509, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 4276 m2;
pozemok parcelné číslo 633, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 3337 m2;
pozemok parcelné číslo 790, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 4053 m2;
pozemok parcelné číslo 850, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 290 m2;
pozemok parcelné číslo 1056, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, trvalý
trávny porast vo výmere 7755 m2;
pozemok parcelné číslo 1152, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda
vo výmere 5498 m2;
pozemok parcelné číslo 1291, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, trvalý
trávny porast vo výmere 8918 m2;

všetko zapísané na LV č. 148 pre okres Vranov nad Topľou, obec Davidov, kat. územie Davidov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku A: 233,38 Eur.
Súbor nehnuteľného majetku B:
Spoluvlastnícky podiel dlžníka vo veľkosti 1/18 k nehnuteľnostiam – pozemkom:
·
·
·

pozemok parcelné číslo 204/1, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda
vo výmere 26639 m2;
pozemok parcelné číslo 205/3, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda
vo výmere 7952 m2;
pozemok parcelné číslo 206/1, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda
vo výmere 3593 m2;

všetko zapísané na LV č. 149 pre okres Vranov nad Topľou, obec Davidov, kat. územie Davidov.
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku B: 710,43 Eur.
Súbor nehnuteľného majetku C:
Spoluvlastnícky podiel dlžníka vo veľkosti 1/18 k nehnuteľnostiam – pozemkom:
·
·
·
·
·
·
·
·

pozemok parcelné číslo 410, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 5114 m2;
pozemok parcelné číslo 510, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 4275 m2;
pozemok parcelné číslo 634, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 3338 m2;
pozemok parcelné číslo 792, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 4022 m2;
pozemok parcelné číslo 849, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 291 m2;
pozemok parcelné číslo 1057, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, trvalý
trávny porast vo výmere 7753 m2;
pozemok parcelné číslo 1151, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda
vo výmere 5498 m2;
pozemok parcelné číslo 1290, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, trvalý
trávny porast vo výmere 8918 m2.

všetko zapísané na LV č. 150 pre okres Vranov nad Topľou, obec Davidov, kat. územie Davidov.
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku C: 466,29 Eur.
Súbor nehnuteľného majetku D:
Spoluvlastnícky podiel dlžníka vo veľkosti 1/18 k nehnuteľnostiam – pozemkom:
·
·
·
·
·
·
·

pozemok parcelné číslo 409, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 6774 m2;
pozemok parcelné číslo 511, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 5693 m2;
pozemok parcelné číslo 635, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 4463 m2;
pozemok parcelné číslo 793, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 5362 m2;
pozemok parcelné číslo 848, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda vo
výmere 388 m2;
pozemok parcelné číslo 1058, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, trvalý
trávny porast vo výmere 10326 m2;
pozemok parcelné číslo 1150, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná pôda
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vo výmere 7325 m2;
pozemok parcelné číslo 1289, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, trvalý
trávny porast vo výmere 11892 m2.

všetko zapísané na LV č. 151 pre okres Vranov nad Topľou, obec Davidov, kat. územie Davidov.
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku D: 620,84 Eur
Nahliadnuť do písomností súvisiacich s ponukovým konaním je možné po dohode so správkyňou, č. tel. 0905 175
636, e-mail: judr.surmova@outlook.sk
Podmienky ponukového konania:
·

·

·
·

·

·
·

Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od publikovania 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 – 3OdK/232/2020“ alebo do elektronickej
schránky správcu s výslovným označením správy „Neotvárať – ponuka – 3OdK/232/2020“.
Záujemca o kúpu súboru nehnuteľného majetku/súborov nehnuteľného majetku v ponuke uvedie o
kúpu ktorého súboru/súborov nehnuteľného majetku má záujem, výšku ponúkanej ceny za ponúkaný
súbor/súbory nehnuteľného majetku. Zároveň predloží doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej
kúpnej ceny vopred na účet správcu číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 0061 9610, BIC: CEKOSKBX,
s uvedením VS 323220. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej
osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade
právnickej osoby obchodné meno, IČO a sídlo.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zaplatenú ponúknutú kúpnu cenu
v lehote 14 dní od vyhodnotenia ponúk.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 35%
súpisovej hodnoty ponúkaného súboru/súborov nehnuteľného majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje
náklady.
Správca vyhodnotí predložené ponuky do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, úspešnému
záujemcovi predloží návrh kúpnej zmluvy v lehote ďalších 20 dní a na prijatie návrhu zmluvy určí
úspešnému záujemcovi lehotu 7 pracovných dní. V prípade, že úspešný záujemca v určenej lehote 7
pracovných dní návrh kúpnej zmluvy neprijme, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 %
ponúknutej kúpnej ceny. Správca je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s nárokom
úspešného záujemcu na vrátenie zálohy na kúpnu cenu zloženú úspešným záujemcom. Zmluvná pokuta
je príjmom všeobecnej podstaty a zvyšných 50% zloženej zálohy na kúpnu cenu správca vráti úspešnému
záujemcovi.
Podanie ponuky zo strany záujemcu sa považuje za súhlas s podmienkami ponukového konania, vrátane
ustanovení o zmluvnej pokute.
Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.

V Prešove, dňa 08.06.2021
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K028159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majdan 90, 082 57 Olejníkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/275/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/275/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/275/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 4OdK/275/2020, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Ing. Ján Hudák, nar. 26.08.1952, Majdan 90, 082 57 Olejníkov, podľa ust. § 167v ods. 1
ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle
§ 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vo Vranove n.T., dňa 08.06.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K028160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Gažík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koperníková 1698/12, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/121/2021 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/121/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/121/2021 , JUDr. Jaroslava Oravcová,
správca navrhovateľa – dlžníka : Slavomír Gažík, nar. 12.12.1983, Koperníkova 1698/12, 058 01 Poprad,
v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Slavomír Gažík, IČO: 43765106, s miestom podnikania
Koperníkova 1698/12, 05951 Poprad-Matejovce, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hodiny v kancelárii správcu: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad
Topľou.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie,telefonický
na
tel.
čísle:
+421905709559
alebo
prostredníctvom
emailu:
oravcova.jaroslava.ak@gmail.com

Vo Vranove n.T.,09.06.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K028161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Gažík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koperníková 1698/12, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/121/2021 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/121/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 3OdK/121/2021 , JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Slavomír Gažík, nar. 12.12.1983, Koperníkova 1698/12, 058 01 Poprad, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Slavomír Gažík, IČO: 43765106, s miestom podnikania Koperníkova
1698/12, 05951 Poprad-Matejovce, oznamuje veriteľom podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu na ktorý
je možné zložiť kauciu v prípade popretia pohľadávok iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je možné
zložiť na účet IBAN : SK90 0900 0000 0051 6515 3905, ako variabilný symbol je potrebné uviesť : 031212021.

Vo Vranove n.T., 09.06.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K028162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sagan Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mokroluh 0, 086 01 Mokroluh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/246/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov (ďalej len ako
„Správca“), v konkurznom konaní dlžníka Pavol Sagan, nar. 12.05.1969, bytom Mokroluh 086 01(ďalej aj ako
len „Dlžník“), vedenom na Okresnom súde Prešov, pod. sp. zn. 3OdK/246/2020, vyhlasuje III. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov.
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I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je dosiaľ nespeňažený hnuteľný majetok spadajúci do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 239/2020 zo dňa 11.12.2020.
Popis majetku Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 239/2020 zo dňa 11.12.2020.je
predmetom tejto ponuky je nasledovný:
Typ
majetku
Iná
1) majetková
hodnota

Súpisová
hodnota

Názov

Zabezpečenie

Obchodný podiel 50 % na obchodnej spoločnosti SH Bar s. r. o., IČO: 47 383 291, so
sídlom Jána Švermu 2655, 085 01 Bardejov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 1 ,- €
Nie
súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28600/P
Spoločnosť, kde má dlžník obchodný podiel, vykázala v účtovnej závierke za rok 2018 stratu, pričom podnikateľská činnosť
nie je podľa dostupných informácií vykonávaná. Dlžník má 50 % podiel v rámci obchodnej spoločnosti je aj konateľom.
Popis stavu
Spoločník figuruje vo výpise z Obchodného registra. Spoločnosť podľa dostupných informácií nevedie účtovníctvo v súlade s
majetku
právnymi predpismi a má záväzok voči Sociálnej poisťovni, a.s. k 17.02.2016 vo výške 99,08 €. Preto správca zverejnil tento
majetok – podiel na dotknutej spoločnosti z dôvodu, že ho dlžník uviedol v zozname majetku.

Súpisová
hodnota

Typ majetku Názov

Zabezpečenie

Iná
2) majetková
hodnota

Obchodný podiel 100 % na obchodnej spoločnosti S - BAUEN s. r. o., IČO: 51 053 730,
so sídlom Štefánikova 3897, 085 01 Bardejov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 1 ,- €
Nie
súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 35386/P
Spoločnosť, kde má dlžník obchodný podiel, nevykonávala od jej založenia podnikateľskú činnosť. Dlžník je jediným
Popis stavu spoločníkom a aj konateľom. Spoločník figuruje vo výpise z Obchodného registra. Spoločnosť podľa dostupných informácií
majetku
nevedie účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi. Preto správca zverejnil tento majetok – podiel na dotknutej spoločnosti
z dôvodu, že ho dlžník uviedol v zozname majetku.

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená v súlade s ust. § 77 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“), vlastným
odhadom Správcu.
II. Podmienky III. kola verejného ponukového konania
V III. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za cenovú ponuku
bez limitu minimálnej kúpnej ceny a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa
ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u Správcu Dlžníka, prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej
na adresu: spravca@akmazanec.com.
III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
a. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo Správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: Mgr. Ivan Mazanec, správca, Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, do 10 kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového
konania je kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného
vestníka SR, v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 15.30 hod; Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať!
b. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená do elektronickej schránky správcu alebo v písomnej forme do správcovskej kancelárie Správcu,
a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „III. kolo –
VPK 3OdK/246/2020 – NEOTVÁRAŤ.“
c. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 10
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
d. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

356

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.06.2021

e. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
f. Správne poplatky ako aj prípadne iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva nie sú zahrnuté v
kúpnej cene a znáša ich záujemca - kupujúci.
g. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
h. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
i. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
j. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
k. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
IV. Iné skutočnosti
Verejné ponukové konanie iniciované Správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.

V Prešove, dňa 08.06.2021
Mgr. Ivan Mazanec, správca

K028163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOPAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 4882/8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 557 293
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu BOPAL, s. r. o., so sídlom Štefánikova 47882/8,
058 01 Poprad, IČO: 36 557 293, sp. zn. 1K/12/2020, nasledovné pohľadávky veriteľa Slovenská republika –
Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov (ďalej len „Veriteľ“), doručených po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
107.
pohľadávka Veriteľa prihlásená súhrnnou prihláškou
pohľadávka č. 1 v celkovej výške 319.375,19 EUR;
108.
pohľadávka Veriteľa prihlásená súhrnnou prihláškou
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 280.754,97 EUR;
109.
pohľadávka Veriteľa prihlásená súhrnnou prihláškou
pohľadávka č. 1 v celkovej výške 231.263,69 EUR;
110.
pohľadávka Veriteľa prihlásená súhrnnou prihláškou
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 152.243,88 EUR;

nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K028164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čopáková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papín 133, 067 33 Papín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/126/2021 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/126/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci Renáta Čopáková, nar. 22.08.1977, trvale bytom 067 33 Papín 133, správca oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu alebo
elektronickou poštou na adrese morochovic@chello.sk. Právo nahliadať do spisu majú orgány vykonávajúce
dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné
v trestnom konaní a iné subjekty, ak to stanovuje osobitný predpis.

K028165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čopáková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papín 133, 067 33 Papín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/126/2021 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/126/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Renáta Čopáková, nar. 22.08.1977, trvale bytom 067 33 Papín 133, správca týmto
oznamuje, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok je: SK41 1100 0000
0026 1184 4367.

K028166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trišč Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Javorina 0, 059 56 Tatranská Javorina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1963
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/120/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/120/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca dlžníka Jozef Trišč, nar.
07.03.1963, trvale bytom 059 56 Tatranská Javorina, týmto v súlade s § 32 ods. 7písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno
skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky
do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky. Číslo účtu – IBAN SK51 8330 0000 0021 0184 9010 a je vedený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vo Fio banke, a.s.. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka

K028167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trišč Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Javorina 0, 059 56 Tatranská Javorina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1963
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/120/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/120/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836,
zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca
dlžníka Jozef Trišč, nar. 07.03.1963, trvale bytom 059 56 Tatranská Javorina, oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Budovateľská 38, 040 01 Prešov v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:30 hod. do 11:30 hod. a od
12:30 hod. do 15:30 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese
areko.group@gmail.com.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka

K028168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hažlinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaboltov 43, 086 02 Gaboltov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2014 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 4
LV: 744, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 3/6, parcely č. a výmera: č.
1554 – 8514 m², 1904 – 5616 m², 2037 - 1337 m², 2341 – 1799 m², 2362 - 5888 m², 2396 – 7144 m², 2407 –
1467 m², 2422 – 1472 m², 2529 – 109 m², 2766 – 10956 m², výmera spolu: 44302 m², KÚ: Gaboltov, obec
Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 3572,96 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 5
LV: 765, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 2481/539364, parc. č.: 143,
výmera: 20311 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 15,07 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 6
LV: 828, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 465/911520, parc. č.: 266,
výmera: 89768 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 7,39 EUR
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Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 7
LV: 829, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 2244/1239876, parc. č.: 267,
výmera: 194163 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 56,68 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 8
LV: 833, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 2244/1239876, parc. č.: 282,
výmera: 5078 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 1,48 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 9
LV: 924, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 2364/527742, parc. č.: 2830,
výmera: 85690 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 61,91 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 10
LV: 925, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 8775/1849710, parc. č.: 2832,
výmera: 302298 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 231,32 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 11
LV: 927, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1467/459168, parc. č.: 2835,
výmera: 66316 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 34,18 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 12
LV: 928, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 14019/2629464, parc. č.:
2838, výmera: 414193 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 356,19
EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 13
LV: 929, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 13380/2960400, parc. č.:
2841, výmera: 396848 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 289,31
EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 14
LV: 935, druh pozemku: lesný pozemok, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 465/911520, parc. č.:
1967, výmera: 1425226 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 96,48
EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 15
LV: 971, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1803/313254, parc. č.: 141,
výmera: 46724 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 43,38 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 16
LV: 1003, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 2481/539364, parc. č.: 2844,
výmera: 105010 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 77,91 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 17
LV: 1004, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1803/313254, parc. č.: 2495,
výmera: 6935 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 6,44 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 18
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LV: 1008, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 2481/539364, parc. č.: 2498,
výmera: 43399 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 32,20 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 19
LV: 1031, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 465/911520, parc. č.: 2845,
výmera: 27901 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 2,30 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 20
LV: 1047, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 3/6, parcely č. a výmera: č.
1074 – 295 m², 1076 – 1521 m², 1094 - 1446 m², 1099 – 3550 m², 1391 - 10222 m², 1418 – 1658 m², 1765 –
2717 m², 2667 – 1168 m², 384 – 3941 m², 408 – 1742 m², 492 – 1637 m², 586 – 3118 m², 618 - 2895 m², 728 –
3153 m², 822 - 299 m², 892 – 5715 m², 918 – 371 m², výmera spolu: 45448 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov,
okres Bardejov, štát SR, súpisová hodnota: 3665,38 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok. Súpisové číslo: 21
LV: 1048, druh pozemku: orná pôda, parc. Registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 3/6, parcely č. a výmera: č.
116 – 1019 m², 171 – 387 m², výmera spolu: 1406 m², KÚ: Gaboltov, obec Gaboltov, okres Bardejov, štát SR,
súpisová hodnota: 113,39 EUR
Ing. Eva Orbanová, správca

K028169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SH TRADE, s.r.o., Košice v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2012 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov,
IČO: 31 712 673, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 1K/31/2012, týmto v súlade s
§ 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že na
základe súhlasu príslušného orgánu vylučuje nasledovný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zo
súpisu majetku úpadcu:
Súpisová zložka č. 11 - Peňažná pohľadávka
Celková
suma
a 1 065 771,82 EUR
mena:
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka určená rozsudkom Okresného súdu Košice I zo dňa 01.12.2017, č. k. 30CbZm/6/2016, právoplatného dňa
13.03.2018 a vykonateľného dňa 17.03.2018.
Dlžník:
Pinne, s.r.o., so sídlom Malookočská 36, 930 28 Okoč, IČO: 36 367 591
Súpisová hodnota:
1 065 771,82 EUR
Dôvod zaradenia do majetok úpadcu
súpisu:
Deň zaradenia do 13.03.2018
súpisu:
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K028170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Duždová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/122/2021 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/122/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka - Ivana Duždová, nar. 12.04.1984, M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské
Michaľany v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/122/2021, 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: Centrálna 154/4, 089 01 Svidník v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od
08:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 15:00 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: matej.ambroz.spravca@gmail.com.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K028171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Duždová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/122/2021 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/122/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka - Ivana Duždová, nar. 12.04.1984, M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské
Michaľany v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/122/2021, týmto zverejňuje
číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky.
Číslo bankového účtu je nasledovné: SK70 8330 0000 0044 1884 1884. Bankový účet je vedený vo 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 v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Matej Ambroz, správca
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K028172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Duždová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/122/2021 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/122/2021
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 !
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
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ako správca dlžníka Ivana Duždová, nar. 12.04.1984, M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/122/2021 zo dňa
02.06.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 109/2021 zo dňa 08.06.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bol ustanovený Mgr. Matej Ambroz.
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 Ivana Duždová, permanent address M.R.
Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany, born on 12.04.1984, our duty is to inform you that with the
Resolution from the 02.06.2021, No. 3OdK/122/2021 promulgated in the Commercial bulletin No. 109/2021
on 08.06.2021 has District Court Prešov proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Mgr. Matej Ambroz 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).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). 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.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets
with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are
accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
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 .
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.
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu (§ 167l ods. 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
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.
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to
the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within
45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA). 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 BaRA). Applications
received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The
creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal
that it is drawing up the playout schedule.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 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; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property , whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery
of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 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 (§ 28 sec. 6 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web
site https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk
and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic
requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature
(§ 29 sec. 1 BRA).
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
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fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy
, in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in
full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager
without undue delay of the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA). A
creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of
the monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2
BRA).
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).
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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th
May 2015.
Mgr. Matej Ambroz správca úpadcu /trustee of the bankrupt,

K028173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Gábor Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1075 / 10, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/680/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/680/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Ing. Juraj Gábor, nar. 05.08.1956, Letná 1075/10, 064 01 Stará
Ľubovňa týmto oznamuje, že dňa 06.05.2021, po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie, bola do kancelárie
správcu doručená Prihláška pohľadávky por. č. 1 zo dňa 06.05.2021, vrátane 6 príloh, veriteľa: EOS KSI
Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35724803, SR. Jedná sa
o pohľadávku: poradové číslo 1, v celkovej sume 17 012,35 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok v celkovej sume 17 012,35 Eur. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K028174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Baloghová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raketová 1472/5, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/100/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/100/2021
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Vaško, správca zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1021, so sídlom Szakkayho 1, 040 01
Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči dlžníkovi – Iveta Baloghová, nar. 12.01.1969, bytom
Raketová 1472/5, 040 12 Košice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 32OdK/100/2021 zo dňa
03.06.2021, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu v obvode Okresného súdu
Košice I na adrese: Szakkayho 1, 040 01 Košice, každý pracovný deň v úradných hodinách od 8.00 hod. do
14.00 hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
V Košiciach, dňa 08.06.2021
JUDr. Jozef Vaško, správca
t.č.: 0905 610 600

K028175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Miľo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 66/36, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/251/2019S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/251/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por.
č.:
1.

Popis:

Druh, deň a dôvod zapísania: Súpisová
hodnota v eur:
Osobné motorové vozidlo EČ: TV743DV, OPEL ASTRA 1,6 16V, AC Kombi,
250,- €
·
hnuteľný majetok,
strieborná metalíza, nepojazdné, dátum prvej evidencie 1.1.2002, kategória M1,
·
zapísaný dňa
·
počet najazdených km 350 000, stav vozidla: nemá STK, nepojazdné,
04.06.2021
poškodené brzdy, zhrdzavené
·
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 07.06.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K028176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Miľo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 66/36, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
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Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/251/2019S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/251/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom Mlynárska 15 , 040 01 Košice ako správca dlžníka – Alexander Miľo,
narodený:05.06.1962, bytom: Školská 66/36, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander
Miľo, s miestom podnikania: Školská 66, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 44 682 654, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 26.05.2010, Slovenská republika, (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167 p ZKR vyhlasuje
1.kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu za najvyššiu
ponúknutú cenu.
Predmet ponukového konania:
Por.
č.:
1.

Popis:

Druh, deň a dôvod zapísania: Súpisová
hodnota v eur:
Osobné motorové vozidlo EČ: TV743DV, OPEL ASTRA 1,6 16V, AC Kombi,
250,- €
·
hnuteľný majetok,
strieborná metalíza, nepojazdné, dátum prvej evidencie 1.1.2002, kategória M1,
·
zapísaný dňa
·
počet najazdených km 350 000, stav vozidla: nemá STK, nepojazdné,
04.06.2021
poškodené brzdy, zhrdzavené
·
majetok vo
vlastníctve úpadcu
§167h ods. 1 ZKR

Bližšie informácie o predmetoch
natasa.kucerova@gmail.com .

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu
verejnej správy (Správca – Kučerová Nataša, JUDr. - číslo schránky: E0006172304) alebo poštou v
zalepenej obálke, výnimočne z dôvodu obmedzenia vstupu do priestorov kancelárii správcu podstaty
JUDr. Nataša Kučerová, Mlynárska č. 15, 040 01 Košice., s cieľom obmedziť šírenie nákazlivej ľudskej
choroby COVID 19, za používania dezinfekčných a ochranných pomôcok a predchádzajúceho dohovoru
aj osobne do podateľne správcu, opatrenej výrazným označením „KONKURZ č. k.: 26OdK/251/2019
Miľo – ZÁVÄZNÁ PONUKA/MV - NEOTVÁRAŤ“
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú
doručené najneskôr do 13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
3. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c. musí obsahovať presné označenie záujemcu:
i. pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu
totožnosti,
ii. pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu
totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako
jeden mesiac,
iii. pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského
alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych)
zástupcu (cov) právnickej osoby,
d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie
100% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej
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pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento
záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom
neuzavrel,
h. musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na
kúpnu cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100%
musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK22
0900 0000 0051 2081 5910 , variabilný symbol: 262512019 najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
4. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
5. Ak sa predmet ponuky nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu.
Ak o neho prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.
Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
6. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie
vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis os. vozidla na záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú
určí správca, môže správca už od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty úpadcu.
7. Úspešný záujemca si prevezme hnuteľnú vec v takom stave, v akom sa momentálne nachádza. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetnej hnuteľnej veci. Vypratanie a
vyzdvihnutie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania.
9. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
10. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do siedmych pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
11. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu.
12. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
V Košiciach, dňa 07.06.2021
Správca JUDr. Nataša Kučerová

K028177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Baloghová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raketová 1472/5, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/100/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/100/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Jozef Vaško, správca zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1021, so sídlom Szakkayho 1, 040 01
Košice, správca podstaty dlžníka – Iveta Baloghová, nar. 12.01.1969, bytom Raketová 1472/5, 040 12 Košice,
ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 32OdK/100/2021 zo dňa 03.06.2021, v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená kaucia vo výše 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, na číslo účtu
v tvare IBAN: SK42 1111 0000 0012 6484 8026 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka
pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu.
V Košiciach, dňa 08.06.2021
JUDr. Jozef Vaško, správca

K028178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helcmanovce 200, 055 63 Helcmanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/311/2020 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/311/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 16.10.2020, sp.zn.: 32OdK/311/2020, ktoré bolo uverejnené v OV č.
204/2020 dňa 22.10.2020 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Július Daniel, nar.:
29.12.1978, bytom: Helcmanovce 200, 055 63 Helcmanovce a ustanovil správcu podstaty: Ing. Slávku
Molčanyiovú PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 31 Klokočov, zn. správcu S1270.
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.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Július
Daniel, nar.: 29.12.1978, bytom: Helcmanovce 200, 055 63 Helcmanovce sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Július Daniel, nar.:
29.12.1978, bytom: Helcmanovce 200, 055 63 Helcmanovce, sp. zn.: 32OdK/311/2020, v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca
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K028179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Gabriel Puci, podnikajúci pod obchodným menom:
Gabriel Puci, s miestom podnikania: Škultétyho
1895/22, 075 01 Trebišov, IČO: 40385191 s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
31.01.2012
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová ulica 239/17, 076 01 Zemplínske Hradište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bc. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/79/2020 S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/79/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Bc. Filip Balla, správca, so sídlom kancelárie správcu: Kováčska 57, 040 01 Košice, správca podstaty
dlžníka: Gabriel Puci, narodený: 13.02.1949, bytom: Lipová ulica 239/17, 076 01 Zemplínske Hradište, podnikajúci
pod obchodným menom: Gabriel Puci, s miestom podnikania: Škultétyho 1895/22, 075 01 Trebišov, IČO: 40 385
191 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.01.2012, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/79/2020, týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
V Košiciach 08.06.2021
JUDr. Bc. Filip Balla, správca

K028180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 182 591
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2020 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zverejnenie súpisu oddelenej podstaty úpadcu BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii, v konkurze, IČO: 36 182 591,
Jazerná 1, 040 12 Košice.
V predmetnej konkurznej veci, v súlade s ustanovením §76 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, konkurzný správca vykonal súpis majetku patriaceho do
oddelenej podstaty úpadcu, do ktorej zaradil:
1.) Pozemok zapísaný na LV č. 1200, Okres: Košice - okolie, Obec: Čečejovce, k. ú.: Čečejovce, parcelné číslo
381, parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape. Výmera pozemku v m2: 16543m2 , druh pozemku: orná
pôda, spoluvlastnícky podiel: 30/90.
Súpisová hodnota: 20 012,02 EUR
2.) Pozemok zapísaný na LV č. 1416, Okres: Košice - okolie, Obec: Čečejovce, k. ú.: Čečejovce, parcelné číslo
1177, parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape. Výmera pozemku v m2: 314192m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel: 10/9024
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Súpisová hodnota: 156,68 EUR
Deň zápisu: 08. 06. 2021
Dôvod zápis: Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 104203259/2016 zo dňa 31. 10. 2016 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam. Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100336281/2017 zo dňa 21. 02. 2017
o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam. Zápis v časti „C“ LV č. 1200, k. ú. Čečejovce, číslo Z 1867/16 zo
dňa 24. 11. 2016 a Z 419/17 zo dňa 28. 03. 2017.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva: Daňový úrad Košice v zmysle ust. § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) na zabezpečenie daňového nedoplatku
·
·
·

Vo výške 744,48 EUR na dani z príjmov právnických osôb vyplývajúceho z daňového priznania za
zdaňovacie obdobie 2015, splatného 30. 06. 2016,
Vo výške 60 EUR na dani z pridanej hodnoty vyplývajúceho z pokuty za zdaňovacie obdobie február
2016, splatného 26. 07. 2016,
Vo výške 1879,80 EUR na dani z pridanej hodnoty vyplývajúceho z pokuty za zdaňovacie obdobie júl
2010, splatného 05. 12. 2016.

Výška zabezpečenej pohľadávky: 2684,28 EUR
Zápis v zozname pohľadávok: Pohľadávka zapísaná v poradí č. 1 a č. 2
Zabezpečený veriteľ: Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice.

Hodnota predmetných pohľadávok konkurzného veriteľa predstavuje výšku ich nominálnej peňažnej sumy.
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc. – správca S714

K028181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Tancoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 82, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/280/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/280/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca dlžníka: Juraj Tancoš, nar. 04.05.1969, bytom: Malčice 82, 072 06 Malčice, oznamuje, že došlo
k splneniu rozvrhu výťažku, ktorý bol uverejnený v OV č. 105/2021 zo dňa 02.06.2021, a to vyplatením
prislúchajúcej pomernej časti pohľadávok veriteľov a pohľadávok proti podstate v zmysle ust. § 167u ods. 2
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Juraj Tancoš, nar. 04.05.1969, bytom: Malčice 82, 072 06 Malčice, sa končí.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa týmto
oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 08.06.2021
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JUDr. Juraj Biroš, správca

K028182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 182 591
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2020 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca úpadcu BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii, v konkurze, IČO: 36 182 591, Jazerná
1, 040 12 Košice, podľa ustanovenia § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že vylučuje nasledovnú súpisovú zložku
majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu (ktorý bol zostavený ku dňu 29. 12. 2020) zverejnený v OV č.
1/2021 dňa 04. 01. 2021.
Správca zo všeobecnej podstaty majetku úpadcu vylučuje:
Súpisová zložka č. 1:
Popis súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota - Preddavok zaplatený navrhovateľom na účet súdu;
Súpisová hodnota: 1500,00 EUR
Vylúčenie zo súpisu majetku všeobecnej podstaty vykonaný ku dňu 08. 06. 2021.
Dôvod vylúčenia: Spotrebovaný preddavok predbežným správcom úpadcu na základe uznesenia Okresným
súdom Košice I, sp. zn. 31K/9/2020 zo dňa 12. 01. 2021 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi.
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc. – správca S714

K028183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 70/64, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1981
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/102/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/102/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Miroslav Takáč, nar. 14.04.1981, trvale bytom Hlavná 70/64, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, Slovenská
republika oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn.
26OdK/102/2021 zo dňa 31.05.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 107/2021 zo dňa 04.06.2021
vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015,
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as a bankruptcy trustee of a debtor Miroslav Takáč, born 14.04.1981, res. Hlavná 70/64, 076 16 Zemplínska
Nová Ves - Úpor, Slovak Republic our duty is to inform you, that by the resolution of District Court Košice I, No.
26OdK/102/2021 from 31.05.2021, promulgated in the Commercial Bulletin No. 107/2021 from 04.06.2021, the
District Court proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed our company as the bankruptcy
trustee of the debtor.
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.
Bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial resolution is considered the day following the
day of the publishing the resolution in the Commercial Bulletin.
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 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee, whereby it must be delivered in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If creditor submit the application to the trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The trustee publishes the registration of such claim into the list of the claims in the Commercial Bulletin 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 and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 (§ 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the
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trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (§ 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 sign in if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained
by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Košiciach/In Košice, 08.06.2021
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BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee

K028184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 70/64, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1981
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/102/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/102/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Miroslav Takáč, nar. 14.04.1981, trvale bytom Hlavná 70/64, 076 16
Zemplínska Nová Ves - Úpor, vedenom pod spis. zn. 26OdK/102/2021, si touto cestou správca dovoľuje oznámiť,
že v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu - BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.,
na adrese Rázusova 1, 040 01 Košice, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 16:00 hod.
Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 02/50 20 29 11.

V Košiciach, dňa 08.06.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K028185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 70/64, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1981
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/102/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/102/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Miroslav Takáč, nar. 14.04.1981, trvale bytom
Hlavná 70/64, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

V Košiciach, dňa 08.06.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K028186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Mlyne 1 / 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 607 410
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2020 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2020
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

378

Obchodný vestník 112/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh podania:

Deň vydania: 11.06.2021

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodná spoločnosť TETRA INSOLVENCY, k. s., s adresou kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO:
47 372 176, správca podstaty úpadcu: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o. v konkurze, so sídlom: Pri Mlyne 1, 071
01 Michalovce, IČO: 36 607 410, týmto zvoláva tretiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať vo štvrtok dňa
29.06.2021 o 13.30 hod. na adrese Murgašova 3, druhé poschodie, číslo dverí 13, 040 01 Košice – Staré Mesto,
s nasledujúcim programom:
1. otvorenie schôdze,
2. voľba zástupcu veriteľov,
3. záver.
Prezentácia veriteľov sa začne o 13.15 hod. Veritelia – fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad
totožnosti, veritelia - právnické osoby zasa výpis z obchodného registra, resp. z inej evidencie. Zástupcovia
veriteľov sú povinní predložiť plnomocenstvo, eventuálne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Za správcu:
Mgr. Štefan Rybovič
komplementár
TETRA INSOLVENCY, k. s.

K028187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Mlyne 1 / 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 607 410
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2020 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS MAJETKU – Všeobecná podstata - doplnenie
Súpisová zložka č. 1. . časť podniku úpadcu, ktorý je tvorený nasledovnými zložkami podnikania :
Zložka podniku: Stavby

Popis

Ulica/
obec/ štát

Ruský
Ovčín -500 R.H. Hrabovec,
SR
Ruský
administratívna
Hrabovec,
budova
SR
Ruský
sklad
Hrabovec,
SR
Ruský

Súpisné číslo

Postavená na Číslo Štát / okres / obec / Súpisová
parcele číslo LV
katastrálne územie hodnota

Bez označenia
súpisným
567
číslom
Bez označenia
súpisným
568
číslom
Bez označenia
súpisným
564
číslom
Bez označenia

422

422

422

Dôvod
Deň
zapísania
zapísania
majetku
do
majetku
podstaty
súpisu

SR / Sobrance /
Ruský
Hrabovec, 800,- EUR 07.06.2021
Ruský Hrabovec
SR / Sobrance /
Ruský
Hrabovec, 6.000,- EUR 07.06.2021
Ruský Hrabovec
SR / Sobrance /
Ruský
Hrabovec, 1.500,- EUR 07.06.2021
Ruský Hrabovec
SR / Sobrance /

§ 67 ods.1 a)
ZKR
§ 67 ods.1 a)
ZKR
§ 67 ods.1 a)
ZKR
§ 67 ods.1 a)
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KRAVIN

Hrabovec,
SR
Ruský
Hrabovec,
SR
Ruský
Hrabovec,
SR

súpisným
565
číslom
Bez označenia
súpisným
566
číslom
Bez označenia
súpisným
569
číslom

Konkurzy a reštrukturalizácie
422

422

422

Deň vydania: 11.06.2021

Ruský
Hrabovec, 500,- EUR 07.06.2021
Ruský Hrabovec
SR / Sobrance /
Ruský
Hrabovec, 4.000,- EUR 07.06.2021
Ruský Hrabovec
SR / Sobrance /
Ruský
Hrabovec, 4.000,- EUR 07.06.2021
Ruský Hrabovec

§ 67 ods.1 a)
ZKR
§ 67 ods.1 a)
ZKR
§ 67 ods.1 a)
ZKR

Poznámky:
1. Stavby sa nachádzajú v katastrálnom území obce Ruský Hrabovec, pričom nemajú pridelené orientačné
ani súpisné číslo; v obci nie sú určené názvy ulíc, preto nie je možné uviesť adresu stavieb,
2. Právny vzťah k pozemkom, na ktorých stavby stoja, je evidovaný na LV č. 309.
3. Osoba, v ktorej prospech je k predmetným stavbám zapísané v katastri nehnuteľnosti záložné právo, si
svoju pohľadávku zabezpečenú záložným právom v konkurze neprihlásila.
Zložka podniku: Iné práva
Práva a povinnosti z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi úpadcom v právnom postavení nájomcu
a Gréckokatolíckou eparchiou Košice, sídlom: Dominikánske námestie 2/A, 043 43 Košice, IČO: 30 305 624,
predmetom ktorej je nájom pozemkov zapísaných na LV č. 309 vedenom Okresným úradom Sobrance,
katastrálnym odborom pre okres Sobrance, obec Ruský Hrabovec, katastrálne územie Ruský Hrabovec o celkovej
výmere 370 384 m2.

Za správcu:
Mgr. Štefan Rybovič
komplemenár
TETRA INSOLVENCY, k.s.

K028188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollarčík Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadova 914 / 3, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/57/2021 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/57/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že u
dlžníka nebol zistený žiadny majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
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K028189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Martočko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 5, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bc. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/17/2021 S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/17/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca aktualizuje popis súpisovej zložky majetku č. 2 uvedenú v Súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 63/2021, pod K015502, deň vydania 01.04.2021:
Súpisová zložka č. 2
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky: Príves nákladný PONGRATZ, EČV: RV451YA, VIN: U5GV13056X1003588, druh
karosérie: DC valníková, max. celková hmotnosť: 1300 kg, prevádzková hmotnosť: 295 kg
Rok výroby: 1999
Stav opotrebovanosti: Pojazdné, opotrebenie primerané veku vozidla
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Deň zapísania majetku: 10.03.2021
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Dôvod vylúčenia majetku:

-

Hodnota zapisovaného majetku v EUR: 200,- Eur
Sporný zápis:

-

V Košiciach dňa 08.06.2021
JUDr. Bc. Filip Balla, správca

K028190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CAMION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učňovská 6 / 0, 040 15 Košice - mestská časť Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 580 368
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2020 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SÚPIS MAJETKU - ODDELENÁ PODSTATA

Slovenská republika – Daňový úrad Košice, sídlom Železničná 1, Košice, IČO :
424995000018

Zabezpečený veriteľ
Poradie zabezpečenej
zozname pohľadávok:

pohľadávky

v konečnom Výška
zabezpečenej Druh
pohľadávky:
práva:

4/1

10.327,62 EUR

zabezpečovacieho Poradie
práva:

Záložné právo

zabezpečovacieho

Prvé v poradí

Súpisová zložka majetku: Hnuteľné veci
Deň
Dôvod
Ďalšie dôležité skutočnosti
Stav
Súpisová zapísania
zapísania
opotrebovanosti hodnota majetku do majetku do
podstaty
súpisu
Nakoľko je konateľ spoločnosti
nekontaktný (osoba s trvalým
Motorové vozidlo továrenskej
pobytom v Maďarsku), správca
značky:
IVECO,
VIN:
40.000,§ 67 ods.1 a) nedisponuje
žiadnymi
Neznámy Neznámy
08.06.2021
WJME2NRK004269981,
Ev.
EUR
ZKR
informáciami o tom, kde sa
číslo: KE372DZ
predmetné motorové vozidlo
nachádza,
v akom
je
technickom stave, a pod.

č.
súpis. Popis
zložky

1.

Rok
výroby

Za správcu:
Mgr. Štefan Rybovič
komplemenár
TETRA INSOLVENCY, k.s.

K028191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CAMION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učňovská 6 / 0, 040 15 Košice - mestská časť Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 580 368
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2020 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU – VŠEOBECNÁ PODSTATA

Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
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Za správcu:
Mgr. Štefan Rybovič
komplemenár
TETRA INSOLVENCY, k.s.

K028192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Petrovčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 13 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 594 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/10/2007 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/10/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Podľa § 76 ods.3 zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, správca zverejňuje d o p l n e n i e
súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku takto :

Súpisová zložka majetku č. 26
Dôvod zapísania majetku: Zamestnávateľ Mestská časť Košice-Staré Mesto, poukázal na konkurzný účet úpadcu
zrážku z príjmu úpadcu za mesiac apríl 2021.
Súpisová hodnota: 2005,81 eur
Deň zapísania majetku: 5.5.2021

Súpisová zložka majetku č. 27
Dôvod zapísania majetku: Zamestnávateľ Mestská časť Košice-Staré Mesto, poukázal na konkurzný účet úpadcu
zrážku z príjmu úpadcu za mesiac máj 2021.
Súpisová hodnota: 2014,16 eur
Deň zapísania majetku: 8.6.2021

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K028193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Hajduček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 14, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/472/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/472/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Viktor Hajduček, narodený: 25.01.1973, bytom: Sokolovská 14, 040 11 Košice týmto v súlade
ust. § 167q a § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj
majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku číslo
2. a číslo 3., ktorý bol dňa 07.06.2021 zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 108/2021,
K027039 ( ďalej len „predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v konkurze ani v obdobnom konaní
podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je
najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty.
Ponuka sa doručuje do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu
správy „ sp.zn.: 26OdK/472/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, ak Správca podstaty nerozhodne inak.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 26OdK/472/2019 “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
A.) presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, elektronický podpis, pri
fyzickej osobe podnikateľovi uviesť obchodné meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra
alebo iného registra nie starší ako 30 dní a elektronický podpis; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno,
sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní, elektronický podpis,
B.) presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným
vyjadrením,
C.) presné označenie ponukového konania,
D.) presné označenie predmetu ponukového konania,
E.) označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
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F.) ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka,
G.) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa nižšie uvedeného bodu tohto ponukového konania.
8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania a úhradu všetkých poplatkov je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady úspešný záujemca, s ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční bez zbytočného odkladu od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Od otvorenia doručených ponúk dôjde bez zbytočného odkladu
ku vyhodnoteniu ponukového konania.
11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, Správca podstaty si však vyhradzuje právo odmietnúť ponuku so zjavne
nízkou kúpnou cenou.
12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť a doručiť Správcovi podstaty príslušnú zmluvu v
lehote určenej Správcom podstaty, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej
kúpnej ceny. Správca podstaty v takom prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto
záujemcovi na ním označený bankový účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej
zmluvy. Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto
ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo
zloženej zálohy.
13. Neúspešnému záujemcovi Správca podstaty vráti na ním označený bankový účet zálohu na ponúknutú
kúpnu cenu do 20 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
14. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
15. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.
16. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi podstaty JUDr. Ivete Petejovej ako prevádzkovateľovi
osobných údajov v konkurznom konaní sp.zn.: 26OdK/472/2019 súhlas so spracovaním osobných údajov
na účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom v tomto
ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú, pričom tento súhlas je záujemca povinný uviesť vo svojej
ponuke. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.

K028194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedláčeková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
107 107, 044 12 Vyšný Klátov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/11/2021 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/11/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie.
Súpisová zložka majetku č.1 zapísaná v súpise všeobecnej podstaty a zverejnená v OV č.65/2021 dňa 7.4.2021
pod zn. K015825 prestáva dňom 8.6.2021 podliehať konkurzu a to z dôvodu, že túto hnuteľnú vec sa nepodarilo
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní.
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